




Apresentação
O ano de 2008 foi marcado pela eclosão da mais profunda crise econômica desde a década 
de 1930. Potencialmente prejudicial para a saúde pelos impactos sobre os chamados 
determinantes sociais da saúde – emprego, renda, salário – necessita, para ser superada, de 
investimentos públicos anticíclicos, inclusive nas áreas sociais e de infraestrutura.

Nos últimos quatro anos do nosso segundo período de gestão (2005-2008) na Presidência 
da Fiocruz, sobre o qual, em geral, se refere o presente Relatório, a Instituição tem aplicado 
recursos públicos para melhorar a saúde e a qualidade de vida da população, gerando produtos 
e inovações para o SUS, criando empregos e incorporando tecnologias essenciais para os 
acervos científico, técnico e produtivo nacionais. Torna-se imprescindível a continuação de 
tais políticas, para superação da crise econômica e redução de seus efeitos sobre a saúde.

A produção de bens e serviços de saúde de alta qualidade e custo adequado agregou valor 
técnico e econômico aos programas e iniciativas do Ministério da Saúde. A geração de 
conhecimentos científicos e tecnológicos proporcionou soluções de impacto para o SUS e 
o sistema de C&T. A formação de recursos humanos ampliou enormemente o capital social 
mais precioso do país: nossa gente, capaz e comprometida com os destinos e a saúde da 
população brasileira.

Como participante essencial do complexo produtivo da saúde brasileiro, com atuação efetiva 
na produção de vacinas, medicamentos e recursos diagnósticos, a Fiocruz tem proporcionado 
economia aos cofres públicos e entregue ao SUS uma seleção de produtos essenciais e de 
qualidade para consumo pela população. Tal resultado advém de duas estratégias centrais: 
o reforço recente das atividades de desenvolvimento tecnológico, complementar à pesquisa 
de qualidade há décadas desenvolvida na Fiocruz, com a incorporação tecnológica oportuna 
de produtos de parceiros externos, abreviando passos e, simultaneamente, disponibilizando 
plataformas para o desenvolvimento de outros produtos.

Neste período, a Instituição aprimorou seu desenvolvimento tecnológico e obteve grandes e 
significativos avanços na área de pesquisa. Estão neste caso as vacinas tríplice viral e contra o 
rotavírus e a meningite AC, assim como os testes rápidos para detecção do HIV e leptospirose, 
os biofármacos eritropoetina, interferon alfa e insulina e os medicamentos Efavirenz 
(antirretroviral) e o antimalárico artemisina + mefloquina em doses fixas combinadas. 
Outro fato de relevo ocorreu quando pesquisadores da Fundação decifraram o genoma do 
BCG, abrindo um amplo campo de pesquisa a respeito do imunizante contra a tuberculose. 
Merecem também destaque a conclusão do Centro de Processamento de Antígenos Virais 
(CPAV), que permitirá o domínio tecnológico do ciclo completo de produção das vacinas virais 
elaboradas pela Fiocruz, e o início das obras do Centro Integrado de Protótipos e Produção 
de Biofármacos e Reativos para Diagóstico (CIPBR), que possibilitará o scale up do ciclo de 
desenvolvimento tecnológico das vacinas e a produção em escala de importantes recursos 
diagnósticos e terapêuticos em saúde.



O desenvolvimento tecnológico ‘autóctone’ foi propiciado, no campo biomédico, pelo 
Programa de Desenvolvimento Tecnológico de Insumos para a Saúde (PDTIS), iniciado 
em 2003, que foi complementado pelo aperfeiçoamento do Programa de Apoio à 
Pesquisa Estratégica em Saúde (Papes), na área de fomento à pesquisa de qualidade, 
segmentado entre pesquisadores seniores, mas também investindo em jovens 
talentos. Novos e aperfeiçoados medicamentos, vacinas e reativos para diagnóstico 
foram os alvos do PDTIS, com razoável grau de sucesso, como se pode verificar no 
segmento dedicado ao tema neste informe. Seu amadurecimento, que teve o mérito 
de transformar a ‘cultura institucional’ de focar exclusivamente no paper, para o de 
valorização das patentes e do desenvolvimento de produtos, promete também para o 
futuro excelentes resultados. 

Outro importante instrumento para alavancar soluções para o Sistema Único de Saúde 
por parte da Fiocruz foi o Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública 
(PDTSP), que busca identificar instrumentos e ferramentas para a gestão do sistema e 
dos serviços de saúde nas suas diversas dimensões, como nos serviços assistenciais 
hospitalares e ambulatoriais, nas vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental, no 
controle de doenças e agravos à saúde, na informação e comunicação etc.

A formação de recursos humanos de qualidade para os sistemas de saúde e de C&T 
tem sido um compromisso da Fiocruz com a sociedade brasileira, desde sua fundação 
há quase 110 anos. A ampliação da oferta de programas e novos cursos de mestrado 
e doutorado, acadêmicos e profissionais, em todas as suas unidades, e a expansão do 
número de vagas, fez da Fiocruz a mais importante instituição não-universitária de 
formação de recursos humanos em saúde do país. De fato, mais de 3,5 mil diplomas 
de pós-graduação strictu sensu foram expedidos no período e cerca de 1,5 mil novos 
profissionais estão em formação nos programas de pós-graduação stricu sensu da 
Instituição. A formação de técnicos na área da saúde cresceu também exponencialmente, 
fruto da prioridade que esta categoria recebeu da Fundação, considerando sua 
importância para o SUS. As dimensões territoriais e as necessidades do setor saúde 
levaram a Fiocruz a ampliar substancialmente também seu Programa de Educação a 
Distância, que alcançou um número recorde de cerca de 40 mil alunos. O quadriênio 
marcou também a expansão dos programas de pós-graduação no exterior, com a 
abertura de mestrados em Angola, em Moçambique e na Argentina, e com negociações 
em curso para o desenvolvimento de programas em outros países da África de língua 
portuguesa e na América do Sul.

A assistência de qualidade, aliada à pesquisa, foi outra dimensão fundamental do 
trabalho da Fiocruz neste quadriênio, mostrada no presente informe quadrienal. As 
unidades assistenciais da Fiocruz produziram, de forma crescente, ano a ano, serviços 
de alta qualidade para a população a que serviram, o que foi também fundamental 
para a pesquisa clínica que realizaram, cujo produto beneficiou o SUS, pela difusão de 
resultados e práticas a numerosos parceiros em território nacional.



Toda a produção intelectual da Fiocruz e as reflexões sobre suas práticas 
inovadoras foram colocadas à disposição da comunidade técnico-científica 
brasileira e internacional, bem como à nossa população, pelos diversos 
instrumentos de informação e comunicação manejados pela Instituição: 
quatro revistas científicas, uma revista eletrônica, o Canal Saúde, o Radis, 
a Editora Fiocruz, a Agência Fiocruz de Notícias e o Museu da Vida, cujos 
resultados são apresentados no Informe.

Estas iniciativas fundamentais receberam expressivo financiamento, 
oriundos tanto do orçamento da Nação, quanto da atividade produtiva da 
Instituição. Por outro lado, foram sustentados por uma força de trabalho 
essencial para tais atividades, por meio de dois concursos públicos 
que incorporaram cerca de 1,5 mil novos servidores, bem como 
pelos programas de pesquisadores visitantes, iniciação e vocação 
científica, pró-gestão e outras iniciativas, descritas no presente 
relatório. 

A Fiocruz prepara para os anos vindouros sua expansão 
nacional, atendendo às políticas de desconcentração da pesquisa 
e da formação de recursos humanos, promovidas pelo Governo 
Federal. Em 2008 foram criados os escritórios da Fiocruz Mato Grosso 
do Sul, em Campo Grande, e da Fiocruz Ceará, em Fortaleza. Encontram-
se em negociações avançadas a incorporação do Instituto de Pesquisas 
em Patologia Tropical (Ipepatro), em Porto Velho, e a implantação da Fiocruz 
Piauí, em Teresina. Já foi instalada a nova unidade do Paraná, o Instituto 
Carlos Chagas, em Curitiba. Estas unidades vão focar em novos desafios para a 
saúde pública, como são os casos dos problemas sócio-ambientais e sanitários e 
as transformações dos processos produtivos e suas repercussões sobre a saúde nos 
biomas do Pantanal, da Amazônia e do semiárido além de, certamente, contribuir de 
forma substantiva para o desenvolvimento destas regiões. 

A próxima gestão, cujo presidente, Paulo Gadelha, participou como vice-presidente 
de Desenvolvimento dos oito anos anteriores (2001-2008), reafirma o compromisso 
de impulsionar os projetos em desenvolvimento e fazer da nova administração um 
processo permanente de construção coletiva de uma Fiocruz forte e cada vez mais 
comprometida com a saúde da população brasileira.

Rio de Janeiro, maio de 2009, ano do 109º aniversário da Fundação Oswaldo Cruz

Paulo M. Buss                                          Paulo Gadelha
Ex-Presidente da Fiocruz (2001-2008)                  Presidente da Fiocruz (2009-2012)
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: 
FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS PARA A INOVAÇÃO 
NA SAÚDE

Como órgão de ciência e tecnologia do Ministério da 
Saúde, a Fiocruz integra na sua missão a articulação 
entre geração de conhecimento e desenvolvimento 
de tecnologias, elaborando e propondo soluções 
cientificamente embasadas e tecnicamente viáveis para 
problemas de saúde da população. Cumpre um papel 
central na formulação e implementação de políticas 
públicas no campo da ciência e tecnologia em saúde.

A Fiocruz investiu em pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico cerca de R$500 milhões de 2005 a 2008, 
tendo alcançado, neste último ano, a cifra de quase R$ 
152 milhões. O gráfico abaixo mostra um aumento de 
investimentos progressivo que traduz a importância que a 
instituição atribui a sua atuação nesta área.

A progressão de investimentos refletiu-se em um maior número de publicações de trabalhos 
em revistas indexadas e nas apresentações de resultados das pesquisas em congressos e 
outros eventos científicos.
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O número de trabalhos publicados em revistas indexadas é reconhecido mundialmente como 
o principal indicador da geração de conhecimento científico. Nesse sentido, a produção 
institucional da Fiocruz tem mantido um constante aumento nos últimos oito anos chegando, 
em 2008, a duplicar o número de trabalhos publicados em 2001, como representado no gráfico.

Tomando-se este indicador como denominador do investimento em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, o valor médio investido nos quatro últimos anos oscilou 
entre R$ 90 mil e R$121 mil por pesquisa publicada. Esta variação deve ser atribuída ao 
custo diferencial das pesquisas, em particular aquelas que objetivam o desenvolvimento 
tecnológico de insumos e produtos de saúde.

Desde 2006, a Fiocruz avalia a distribuição da sua produção científica, medida pelas 
publicações em revistas indexadas, segundo os principais problemas ou situações de saúde 
aos quais estes trabalhos se referem.
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Como se observa no quadro abaixo, mais de 20% dos trabalhos estão relacionados a 
Doença de Chagas, leishmaniose e esquistossomose, três das doenças negligenciadas que 
ainda são responsáveis por uma parte significativa do perfil epidemiológico brasileiro, 
particularmente em áreas onde habitam populações carentes.  Destacam-se também, entre 
outras, as investigações sobre saúde e ambiente, ciências sociais aplicadas à saúde e sobre 
as DST e Aids.

Outros indicadores de desempenho da pesquisa na Fiocruz merecem ser destacados:

•	 O índice de pesquisas publicadas em revistas de prestígio na comunidade científica 
(revistas indexadas) manteve-se nos últimos dois anos em torno de 0,92, o que demonstra 
a crescente qualificação acadêmica dos trabalhos realizados no âmbito da instituição. 

•	 De 2005 a 2008, foram cerca de 8.000 apresentações de trabalhos de pesquisa realizados 
na Fiocruz em eventos científicos nacionais e internacionais.

•	 No período, o número de publicações em revistas indexadas por pesquisador doutor 
variou entre 2,5 (2006) e 3,3 (2005). Em 2008, este índice foi de 2,9.
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Estratégias para a Promoção e o Fomento da Pesquisa

Parte importante destes resultados pode ser atribuída a algumas estratégias internas de 
fomento à pesquisa, formuladas e coordenadas pela Presidência. Entre elas destacam-se três 
programas: o Programa de Apoio à Pesquisa Estratégica em Saúde (PAPES), o Programa de 
Pesquisador Visitante (PV) e o Programa Institucional de Iniciação à Pesquisa (PIBIC).

Programa de Apoio à Pesquisa Estratégica em Saúde (PAPES)

O PAPES tem por objetivo fomentar projetos institucionais de pesquisa de elevada qualidade 
e relevância para a resolução de problemas de saúde pública, incentivando a abordagem 
interdisciplinar e a interação entre as diversas unidades técnico-científicas da Fiocruz.

O PAPES trabalha atualmente com três categorias de apoio:
•	 PAPES A – Destina-se a financiar projetos conduzidos por pesquisadores com titulação de 

doutorado igual ou superior a 12 anos, com um valor anual de R$ 30.000,00.
•	 PAPES B – Projetos conduzidos por pesquisadores com titulação de doutorado igual ou 

superior a 5 e inferior a 12 anos, com um valor total de R$ 20.000,00 anuais.
•	 PAPES C – Projetos conduzidos por pesquisadores com titulação de doutorado inferior a 

5 anos e o valor total do apoio é de R$ 15.000,00 anuais.

Entre 2005 e 2008 foram financiados 611 projetos, totalizando mais de R$12 milhões 
disponibilizados para execução do programa.
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Alguns dos principais temas de pesquisas financiadas pelo PAPES no período foram:
•	 Desigualdades em saúde
•	 História da saúde pública
•	 HIV/AIDS – aspectos biológicos, epidemiológicos e sociais 
•	 Leptospirose – epidemiologia
•	 Leishmaniose – epidemiologia e fisiopatologia 
•	 Micobactérias – biologia molecular, diagnóstico e tratamento de infecções
•	 Modelos de expressão antigênica para novas vacinas
•	 Pesquisas clínicas em doenças transmissíveis
•	 Pesquisas clínicas em neonatologia
•	 Planejamento e gestão de sistemas e serviços de saúde
•	 Saúde e ambiente
•	 Tripanossoma cruzi – genética e ecologia 

Programa Pesquisador Visitante (PV)

O Programa Pesquisador Visitante visa fixar pesquisadores para atuar em projetos de 
pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico, bem como nos programas de pós-
graduação stricto e lato sensu e de iniciação científica. O Programa é executado através de 
convênios estabelecidos pela Fiocruz com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e com a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro (FAPERJ).

O PV contempla três modalidades:
•	 Pesquisador Junior – com doutorado concluído há menos de 5 anos em instituições 

nacionais ou estrangeiras e com experiência compatível.
•	 Pesquisador Pleno – com doutorado concluído há 5 anos ou mais em instituições 

nacionais ou estrangeiras e experiência compatível.
•	 Especialista Visitante – experiência na execução de projetos de P&D e qualificação 

técnico-científica compatível com o título de doutor.

Entre 2005 e 2008 foram concedidas 402 bolsas de pesquisador visitante, totalizando mais 
de R$ 16 milhões disponibilizados para execução do programa.
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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)

O PIBIC é um programa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), realizado em parceria com instituições universitárias e de pesquisa, cujo objetivo é 
despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação 
mediante a participação em projetos de pesquisa.

Na Fiocruz foram concedidas em média 300 bolsas por ano, totalizando 1206 bolsas de iniciação 
científica no quadriênio. Ao longo desse período, o PIBIC proporcionou orientadores qualificados, 
permitindo a apredizagem de técnicas e abordagens científicas que possibilitaram o preparo do 
bolsista para a pós-graduação e o aumento da produção científica discente e docente. 

Desenvolvimento Tecnológico de 
Métodos e Insumos Estratégicos 

Além da geração de conhecimento, a Fiocruz 
tem priorizado, nos últimos anos, a realização 
de projetos de desenvolvimento tecnológico. A 
participação da Fiocruz no desenvolvimento e 
inovação tecnológica inclui a produção de novos 
medicamentos, biofármacos, imunobiológicos e 
conjuntos de reagentes para diagnóstico, além 
da otimização de processos e metodologias. 
Estas atividades estão entre as mais relevantes 
no contexto atual de inserção institucional 
nas políticas públicas de ciência e tecnologia 
em saúde do governo federal, particularmente 
em seus esforços para a inovação do complexo 

produtivo da saúde. A Fiocruz tem buscado contribuir para a ampliação da disponibilidade 
de insumos e processos de saúde à população, assim como para reverter o déficit da balança 
comercial do setor.
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Como resultado do compromisso institucional nesta área, centenas de projetos de 
desenvolvimento tecnológico foram executados na Fiocruz ao longo dos anos. Na relação a 
seguir são destacados os principais produtos e métodos desenvolvidos na instituição entre 
2005 e 2008, que poderão ser produzidos e colocados a disposição do sistema de saúde.

Medicamentos, vacinas e outros insumos estratégicos

•	 Síntese, aumento de escala, combinação em dose fixa e avaliação farmacológica do 
artesunato + mefloquina para tratamento da malária

•	 Síntese e aumento de escala do Fumarato de Tenofovir
•	 Desenvolvimento tecnológico para incorporação do Oseltamivir 75 mg à linha de produção
•	 Desenvolvimento tecnológico para produção de Amoxicilina cápsula
•	 Novas Formulações dos Medicamentos Lamivudina, 100mg e Lamivudina + Zidovudina 

(30+60mg)
•	 Comprimidos Efavirenz 600 mg
•	 Gel lubrificante germicida para prevenção da Aids. 
•	 Análogos da lidocaína com atividade antiinflamatória e antiasmática
•	 Transferência de tecnologia para produção de Insulina Humana Recombinante
•	 Avaliação da atividade imunomoduladora de fisalinas purificadas
•	 Fitoterápico com atividade anti-hipertensiva
•	 Fitoterápico com atividade anti-inflamatória
•	 Medicamento para a tuberculose a partir de óleos de sementes específicas
•	 Nova formulação da Vacina contra Febre Amarela 10 doses, 
•	 Registro junto a ANVISA da Vacina contra Haemophilus Influenzae tipo b. 
•	 Vacina DTP+Hib nacional
•	 Vacina contra meningite C conjugada
•	 Vacina contra meningite B
•	 Vacina inativada contra o vírus da hepatite A
•	 Inseticidas bacterianos à base de B.thuringiensis e B. sphaericus e gêneros correlatos
•	 Mosquitos vetores transgênicos, potencialmente refratários à malária

Kits, conjuntos e reagentes para diagnóstico e análise laboratorial

•	 Kit de reagentes para diagnóstico molecular da esquistossomose mansoni
•	 Instrumento para detecção do vírus da Dengue no campo
•	 Métodos de avaliação de índices de infestação pelos vetores do dengue
•	 Kit de reagentes do teste de aglutinação direta para diagnóstico laboratorial da 

leishmaniose visceral
•	 Conjunto para quantificação de carga viral de HIV
•	 Conjunto para quantificação do CD3/CD4/C8
•	 Sistema NAT para quantificação de HIV/HCV
•	 Western blot HIV
•	 Conjunto para humanização do anticorpo monoclonal anti-HBs Ag  
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•	 Anticorpos monoclonais humanizados anti-PLP2a para o tratamento de infecções por 
Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA)

•	 Estabelecimento de métodos para a detecção molecular de rotavírus, adenovírus, 
astrovírus, calicivírae e outros vírus

•	 Validação de protocolo in vitro e in vivo utilizando plasmódios fluorescentes para 
substituir o método de referência de triagem de drogas com hipoxantina tritiada

•	 Teste de sensibilização à histamina
•	 Reação de imunodifusão para detecção de anticorpos antifúngicos (Aspergilos, Paracoco 

e Histoplasma)
•	 Teste da determinação da potência do soro antibotrópico
•	 Implantação do teste de potência “in vitro” do soro antirábico
•	 Metodologia alternativa por cromatografia líquida para análise de AAS e AS em 

comprimidos
•	 Validação de método analítico para determinação de tuberculostáticos e FDCs (Fixed-dose 

Combinations) por eletroforese capilar
•	 Métodos de diagnóstico de resistência a inseticidas em culicídeos vetores
•	 Detecção de Organismos Geneticamente Modificados em Alimentos

Métodos e protocolos em saúde pública e saúde ambiental

•	 Modelo de capacitação em Planejamento Familiar
•	 Guia de busca de dados repetidos na base SINAN Dengue: Utilizando Reclink III 
•	 Instrumento para o monitoramento do desempenho na prevenção e tratamento das 

doenças isquêmicas do coração
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•	 Sistema de Monitoramento de Indicadores relacionados à Mortalidade Infantil – 
MONITORIMI

•	 Instrumentos para monitoramento de indicadores municipais relacionados à saúde 
dos idosos

•	 MONITORAB - Sistema de monitoramento de indicadores relacionados à atenção básica 
em saúde

•	 BLH-Web, ferramenta de gestão voltada para a garantia da qualidade dos produtos e 
processos, permitindo o acesso on line em tempo real aos usuários da Rede de Bancos 
de Leite Humano 

•	 Marcadores virais como indicadores epidemiológicos e de saneamento ambiental
•	 Desenvolvimento do protocolo clínico de investigação e acompanhamento dos efeitos 

auditivos e otoneurológicos causados por exposição combinada (Ruído e Tolueno)
•	 Introdução do Teste Epicutâneo na elaboração de laudos periciais de dermatoses em 

trabalhadores expostos a agrotóxicos
•	 Utilização de uma bateria de bioindicadores para avaliação da contaminação em 

ecossistemas aquáticos
•	 Desenvolvimento de método de determinação do risco na exposição não ocupacional ao 

amianto em área urbana
•	 Desenvolvimento de Metodologia de Diagnóstico para a Avaliação da Percepção de Riscos 

de População Rurais Expostas a Agrotóxicos
•	 Desenvolvimento do Jogo Cooperativo e a Interação Escola-Família, como tecnologia 

educativa de prevenção ao uso de agrotóxico
•	 Desenvolvimento de metodologia integrada de avaliação de risco sócio-ambiental em 

áreas de transição
•	 Desenvolvimento do Compact Disc de Proteção Radiológica e Controle de Qualidade em 

Serviços Radiológicos de Saúde
•	 Desenvolvimento da Lanterna de Inspeção para Câmara Escura (LICE) para Controle de 

Qualidade em Serviços Radiológicos de Saúde

Além dos insumos e métodos desenvolvidos, a Fiocruz obteve 94 depósitos de patente de 2005 
a 2008, sendo 26 no Brasil e 68 no exterior. Estes resultados estão diretamente relacionados 
à estratégia institucional de ampliar sua participação na construção de um conceito mais 
amplo de inovação e desenvolvimento tecnológico no país. As políticas públicas mais recentes 
no campo da ciência e tecnologia em saúde estão voltadas para o estreitamento da relação 
entre a produção científica e o setor produtivo de bens e insumos. Neste contexto, a Fiocruz 
tem priorizado esforços em apoiar e fornecer bases institucionais à política federal, no intuito 
de fortalecer seu papel no chamado Complexo Produtivo da Saúde, composto pelas empresas 
produtoras de bens (fármacos/medicamentos, vacinas, imunobiológicos, hemoderivados, 
reagentes e equipamentos) e prestadoras de serviços.
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Programas Indutores

A manutenção da estrutura de planejamento da Fiocruz 
alinhada ao Plano Plurianual do Ministério da Saúde e do 
Governo Federal contribuiu de forma significativa para a 
continuidade de programas institucionais de fomento de 
suas capacidades internas de inovação, como o Programa de 
Desenvolvimento Tecnológico em Saúde – PDTIS e o Programa 
de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública – PDTSP.

O PDTIS, programa indutor proposto pela Presidência da 
Fiocruz e aprovado pelo IV Congresso Interno em 2002, 
promove e articula a multidisciplinaridade por meio de 
Redes Cooperativas, para a geração de produtos, processos e 
serviços com impacto na saúde pública e no desenvolvimento 
econômico e social do Brasil. O modelo de estruturação em 
Redes Cooperativas visa tanto a motivar pesquisadores a 
trabalharem de forma cooperativa, em torno de objetivos 
comuns e de tecnologias similares, quanto à otimização 
de recursos humanos e financeiros, criando e adotando 
gradativamente instrumentos de gestão mais modernos. De 
2005 a 2008, as cinco Redes do PDTIS abrigaram 300 projetos 
em diversos estágios de desenvolvimento, envolvendo mais 
de 100 laboratórios em nove unidades da Fiocruz e diversas 
colaborações externas.

O PDTSP, também criado em 2002, é um programa institucional de pesquisa estratégica e 
desenvolvimento voltado essencialmente para a inovação tecnológica no campo da saúde 
pública. O programa conta com dois componentes (Dengue e Desenvolvimento do SUS) e 
sete sub-redes, tendo executado 163 projetos entre 2005 e 2008, conforme o quadro abaixo:
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Para a operacionalização do PDTIS e do PDTSP foram destinados, de 2005 a 2008, cerca de 
R$ 28,9 e 7,3 milhões respectivamente. 

Investimentos para o futuro

Em 2008, entre as principais estratégias de atuação da Fiocruz no Programa de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde merece destaque, após três anos de interrupção, o 
início da construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde – CDTS. 
Voltado para a integração plena entre pesquisa, desenvolvimento tecnológico e produção, 
o CDTS estabelece plataformas tecnológicas de suporte científico e instrumental às redes 
de pesquisa e desenvolvimento. Sua criação visa dar ao país capacidade de desenvolver 
novos bens e insumos de natureza biotecnológica, atendendo necessidades de saúde da 
população, viabilizando os programas sanitários nacionais e diminuindo a dependência 
externa nesse campo. A atuação do CDTS inclui, entre outras, as áreas de pesquisa 
genômica, proteômica, bioinformática, toxicologia, produção e purificação de proteínas 
recombinantes e anticorpos monoclonais.

Durante 2008, enquanto são desenvolvidas em ritmo acelerado as obras de construção, 
a equipe do CDTS consolidou os esforços de padronização da gestão das plataformas 
tecnológicas já existentes nas diversas unidades da Fiocruz e que são objeto de uma das 
redes do PDTIS,  iniciando também a implantação do sistema da qualidade baseado nas 
Boas Práticas de Laboratório – BLP nessas plataformas. Um dos principais resultados é a 
implementação do sistema de gestão informatizada de todas as subunidades de plataformas 
da Rede (http://plataformas.cdts.fiocruz.br).
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Outro projeto que certamente permitirá alavancar de forma significativa os objetivos de 
inovação na Fiocruz é o Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reagentes 
Diagnósticos – CIPBR. Mais próximo da produção do que do desenvolvimento tecnológico, 
o CIPBR se encontra em avançada fase de construção, sendo prevista a sua inauguração no 
início de 2010. O CIPBR permitirá a produção nacional de biofármacos como Interferon alfa 
2b recombinante e Eritropoietina numa primeira fase, e Interferon alfa peguilado, Interferon 
beta e anticorpos monoclonais em uma etapa posterior. Atuará também na reestruturação 
das áreas de desenvolvimento e produção de reativos para diagnóstico. Com a sua construção 
será implantado o primeiro laboratório nacional com infraestrutura piloto para a produção 
de lotes experimentais destinados à realização de ensaios clínicos e validação dos produtos, 
segundo os requisitos internacionais das Boas Práticas de Laboratório (BPL/GLP) e das Boas 
Práticas de Fabricação (BPF / GMP).

O CIPBR prevê um investimento total próximo aos R$ 100 milhões, dos quais R$ 48 milhões 
previstos no Plano Plurianual do Governo Federal, R$ 22 milhões de aporte extra-orçamentário 
do Fundo Nacional de Saúde e R$ 30 milhões por meio de crédito não reembolsável do BNDES.
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O ENSINO NA FIOCRUZ: CONSTRUINDO UMA NOVA 
GERAÇÃO DE GESTORES DO SUS E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA NA SAÚDE

Há muito tempo a Fiocruz mantém a posição de principal instituição não universitária na 
formação e qualificação de trabalhadores em saúde e em ciência e tecnologia em saúde no 
país. A importância de sua atuação foi consolidada ao longo dos anos pela estreita relação 
entre a produção de conhecimento e o desenvolvimento tecnológico com a formação de 
recursos humanos, assim como pelo caráter multidisciplinar de seus processos de ensino 
e pesquisa.

Nos últimos quatro anos, seus 
cursos de educação profissional e de 
pós-graduação stricto e lato sensu 
alcançaram o expressivo resultado de 
73.734 egressos. A Fiocruz encerrou 
o ano de 2008 aproximando-se de 7 
mil egressos, com um crescimento 
de 36,3% na área da pós-graduação 
stricto sensu em relação à média 
anual de egressos no período de 
2005 a 2007.

Enquanto na pós-graduação lato 
sensu o número de egressos manteve 
a média dos anos prévios, na 
educação profissional, como pode 
ser observado no próximo gráfico, 
houve uma redução significativa. 
Isso se deve ao término do programa 
PROFORMAR, gerenciado pela 
Secretaria de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde do Ministério 
da Saúde – SGTES/MS e executado 
pela EPSJV até o início de 2007. A 
partir de 2008, a EPSJV continua com a sua própria 
programação de educação profissional que prevê 
em torno de 900 egressos anualmente.
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Nº de egressos segundo nível de formação, Fiocruz 2005-2008

Doutorados e Mestrados Acadêmicos

A pós-graduação stricto sensu da Fiocruz está integrada ao sistema de avaliação do Ministério 
da Educação (MEC), em particular com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), mas também com o CNPq/MCT, com outras instâncias do Ministério 
da Saúde, além de se relacionar com instituições de ensino do país e do exterior. 

Os programas de pós-graduação stricto sensu são acompanhados anualmente e submetidos 
a uma avaliação trienal pela CAPES. A última avaliação foi divulgada em 2007 e corresponde 
ao período de 2004 a 2006. Dos 18 programas avaliados, mais da metade recebeu conceito 5 
ou 6. Entre os 10 programas com melhor desempenho, inclui-se o programa bastante recente 
de Epidemiologia em Saúde Pública, iniciado em 2007. Em relação ao triênio anterior, a 
Fiocruz elevou de dois para cinco o número de programas avaliados com conceito 6.

O quadro a seguir, relativo a 2008, relaciona os programas de pós-graduação stricto sensu 
da Fiocruz, segundo ano de início, modalidade e avaliação da CAPES, incluindo os realizados 
em cooperação com outras instituições. 
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Programa de Pós-Graduação - Stricto Sensu (mestrado acadêmico e doutorado), 
segundo ano de início, modalidade oferecida e avaliação da CAPES, Fiocruz 2008

Entre 2005 e 2008, os programas de pós-graduação stricto sensu da Fiocruz ofereceram 
18 cursos de mestrado acadêmico, 11 de mestrado profissional e 17 cursos de doutorado. 
Seis novos programas foram criados no quadriênio. Ao todo, 6.217 alunos se matricularam 
nos cursos de pós-graduação stricto sensu neste período, dos quais 2.825 no doutorado, 
2.735 no mestrado acadêmico e 657 no mestrado profissional. A qualidade do ensino de 
pós-graduação da Fiocruz está diretamente relacionada com a excelência do seu quadro de 
docentes. Atualmente são cerca de 600 doutores atuantes, entre permanentes e colaboradores, 
nos campos da biologia, da saúde e das ciências exatas, humanas e sociais como orientadores 
dos alunos de pós-graduação stricto sensu.

Os alunos desses programas são oriundos de várias regiões brasileiras e também do exterior 
– especialmente da América Latina e da África de língua portuguesa. Neste sentido, merece 
especial destaque a abertura, em 2007, do Mestrado em Saúde Pública em Angola, realizado 
pela Fiocruz em cooperação com o Ministério da Saúde daquele país. É o primeiro curso de 
pós-graduação stricto sensu brasileiro realizado no exterior, iniciando uma modalidade de 
cooperação que fortalece o compromisso do governo com o desenvolvimento de capacidades 
auto-sustentáveis nos países com os quais mantém estreitas relações de intercâmbio bilateral. 
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A Fiocruz também oferece cursos de pós-graduação stricto sensu em cooperação com outras 
instituições. Entre eles destacam-se o Doutorado Interinstitucional em Saúde Pública com 
as Universidades Federais da Paraíba e Alagoas e o Mestrado em Ciências da Saúde com as 
Universidades Federais do Amazonas e do Pará, iniciativas integradas ao esforço do governo 
federal, de acordo com as recomendações da Capes, em apoiar cursos naquelas regiões. 
Outra parceria estratégica foi concretizada, em 2007, com o Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na criação do Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, visando à formação de pessoal qualificado 
e fornecer subsídios para a formulação de políticas e estratégias nacionais no campo da 
propriedade intelectual. 

Mestrados Profissionais

Com o objetivo de formar recursos humanos capazes de compreender, definir e conduzir as 
políticas de intervenção nas áreas de Saúde e de Ciência e Tecnologia em Saúde, a Fiocruz tem 
investido nos mestrados profissionais. Esta modalidade de ensino tem sido cada vez mais 
relevante para a instituição, devido às suas características, que se aplicam particularmente 
à capacitação de pessoal para o SUS.

A Fiocruz chegou ao último ano com uma oferta de 11 cursos de mestrado profissional, 
todos criados no quadriênio 2005-2008, nas seguintes áreas: Saúde Pública, Saúde Materno-
Infantil, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, Ensino em Saúde, Gestão em Saúde e 
Políticas Públicas e Gestão da Ciência e Tecnologia. Isso representa um crescimento superior 
a 50% em relação a 2007, ano de conclusão da última análise trienal da Capes. O mestrado 
profissional de Saúde Pública da ENSP se destacou ao receber conceito 5 na avaliação. O 
próximo quadro mostra a evolução da oferta de cursos de Mestrado Profissional nas unidades 
da Fiocruz no último quadriênio. 
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Cursos de Mestrado Profissional, segundo unidades e ano de início
Fiocruz 2005-2008

Pós-Graduação Lato Sensu

A formação de novos trabalhadores e a profissionalização daqueles já inseridos no mercado 
de trabalho, acompanhando de forma permanente os avanços do processo de implantação do 
SUS, é uma característica dos programas no nível lato sensu (especialização, aperfeiçoamento, 
atualização e residência) desenvolvidos pela Fiocruz. Estes programas, certificados e 
reconhecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP/MEC) desde 2005, além de oferecer cursos regulares de interesse institucional, estão 
sobretudo alinhados com a estratégia de Escola de Governo em Saúde (EGS), voltada para o 
atendimento da demanda do SUS nas três esferas de gestão.

A EGS visa à preparação de quadros e a produção de conhecimentos, para ampliar a 
capacidade de governo do sistema de saúde do país. Seu público-alvo é composto por 
gestores e lideranças da área, como secretários de saúde, dirigentes e responsáveis pelos 
níveis técnicos de decisão dos estados e municípios, do Ministério da Saúde e dos Conselhos 
de Saúde. A construção de processos de educação permanente, a aliança entre trabalho 
e formação e a consolidação de redes de cooperação, incorporando métodos de gestão 
modernos, são os principais instrumentos de implementação da EGS.

Educação Profissional

Vários cursos de educação profissional são oferecidos pela Fiocruz, principalmente nas 
áreas de Gestão em Serviços de Saúde, Laboratório em Biodiagnóstico em Saúde, Registros 
e Informações em Saúde e Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental. Nos últimos anos, vinha 
contribuindo para o expressivo número de egressos em educação profissional o Projeto 
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Proformar, interrompido, em 2007, pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde do MS. O Proformar, sob a responsabilidade executiva da EPSJV desde 2005, capacitava 
anualmente mais de 20 mil trabalhadores de nível médio do SUS em operações de controle 
de doenças, epidemiologia, vigilância e promoção da saúde.

A EPSJV, que já havia se credenciado como Centro Colaborador da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para o ensino de nível técnico em 2004, atuou também como Secretaria 
Executiva da Rede Nacional de Técnicos em Saúde (RET-SUS) de 2005 a 2007. A EPSJV 
permanece integrando a RET-SUS, contribuindo para o desenvolvimento de competências, 
a circulação de informações, a criação e troca de tecnologias no campo da educação 
profissional em saúde.

Em 2005, a EPSJV obteve a melhor 
nota entre as instituições públicas de 
ensino médio e a segunda maior entre 
todas as instituições do país no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
Está ainda sob sua responsabilidade 
a coordenação do Programa de 
Vocação Científica (Provoc), proposta 
educacional que busca despertar o 
interesse pela ciência e iniciar jovens 
de ensino médio na pesquisa técnico-
científica. De 2005 a 2008, 1.069 
alunos provenientes de escolas do 2º 
grau do Rio de Janeiro foram inseridos 
na rotina acadêmica e participaram 
de pesquisas, elaborando trabalhos e 
discutindo resultados.

A Fiocruz mantém ainda o Pró-Gestão, um programa de bolsas especificamente direcionado 
para o fomento da área de gestão. Criado em 2003, por meio de convênio com a Faperj, o 
programa financia projetos em todos os campos de atuação da Fiocruz,  para o aperfeiçoamento 
da gestão em saúde. Nos últimos quatro anos, o Pró-Gestão teve 579 bolsistas e um 
investimento médio anual de aproximadamente R$ 2,7 milhões.

Outra iniciativa da Fiocruz no campo da educação profissional é o Projeto Oficina Escola 
de Manguinhos realizado pela COC, que formou a primeira turma do curso de Ofícios da 
Conservação e Restauração em 2007. Seu objetivo é desenvolver e capacitar recursos 
humanos para o exercício profissional no campo das técnicas artesanais e artísticas em 
conservação e restauração de bens culturais imóveis. O projeto recebeu apoio financeiro 
da UNESCO através do Programa Monumenta do Ministério da Cultura, coordenado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico Nacional - IPHAN. 
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Educação a Distância

O Programa de Educação a Distância (EAD) tem permitido a expansão da oferta de cursos 
para diversos estados, constituindo-se num importante mecanismo de democratização da 
formação em saúde. Esta estratégia de ampliação das oportunidades de capacitação, tem 
se consolidado nos últimos anos, contribuindo para a formação de alunos nas regiões mais 
distantes do Brasil e em outros países. 

Desde seu início, em 1998, e sobretudo após a decisão do Conselho Deliberativo da Fiocruz 
aprovando, em 2004, sua ampliação para toda a instituição, o EAD cresceu rapidamente. O 
programa começou suas atividades com cerca de mil alunos e chega a 2008 com quase 60 
mil egressos ao longo dos últimos quatro anos.

Entre 2005 e 2008, foram 34 cursos no total, sendo que aproximadamente 50% foram 
oferecidos em mais de um ano/período. Os cursos oferecidos regularmente pelo EAD são os 
seguintes:

•	 Autogestão em Saúde 
•	 Biossegurança 
•	 Formação Pedagógica em EAD 
•	 Gestão em Saúde Materno-infantil 
•	 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais e Impacto Ambiental 
•	 Processos de Gestão e Tecnologias da Informação em Saúde 
•	 Saúde Mental, Políticas e Instituição 
•	 Vigilância Alimentar e Nutricional 
•	 Vigilância Sanitária 

O EAD realizou também cursos em áreas especiais e sob demanda institucional de vários 
órgãos, como as Secretarias de Vigilância em Saúde, de Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde e a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, instituições associadas ao Comitê de 
Entidades no Combate à Fome e pela Vida (COEP) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA), entre 
outros. No período em que foi realizado o Proformar, o EAD teve milhares de profissionais do 
SUS como alunos dos cursos de Capacitação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde, de 
Especialização na Área de Vigilância em Saúde e de Capacitação de Tutores.
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O COMPLEXO INDUSTRIAL PRODUTIVO NA SAÚDE E 
A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A Fiocruz ocupa um lugar de destaque no contexto do 
complexo industrial produtivo nacional, com a missão de 
contribuir para o aumento da disponibilidade de tecnologia 
e de produção de insumos estratégicos para a saúde, como 
estratégia para facilitar o acesso da população a estes 
insumos, reduzir o seu custo e diminuir a dependência 
comercial e tecnológica do país nessa área.

Complementarmente à sua inserção no desenvolvimento 
tecnológico e na produção de insumos e produtos de saúde, 
a Fiocruz tem um papel fundamental na implantação e na 
manutenção das Farmácias Populares do Brasil.

Produção de Medicamentos 

Na área da produção de medicamentos e tecnologia para 
produtos farmacêuticos de origem sintética e natural, a Fiocruz 
exerce uma função estratégica de suporte à Política Nacional 
de Medicamentos do Ministério da Saúde. Nos últimos anos, 
tem sido marcante o esforço institucional para expandir e 
diversificar sua capacidade produtiva, com o objetivo fornecer 
sempre o melhor atendimento às necessidades do Programa 
de Assistência Farmacêutica, favorecendo as ações do SUS no 
âmbito do Ministério, dos estados e municípios.

Para tanto, possui o maior laboratório farmacêutico público 
de medicamentos do país, o Instituto de Tecnologia em 
Fármacos (Farmanguinhos), que teve sua capacidade 
produtiva e suas atividades de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico ampliadas, em 2004, quando o governo brasileiro, 
num investimento público inédito internacionalmente, 
adquiriu da iniciativa privada o Complexo Tecnológico de 
Medicamentos (CTM). A propriedade de uma fábrica deste 
porte, com 40 mil m2 de área construída e instalações de 
alta tecnologia, possibilita ao Ministério da Saúde ampliar a 
oferta de medicamentos à população, com maior capacidade 
de negociação junto aos laboratórios privados.

28
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Desta forma, a Fiocruz contribui para uma significativa economia aos cofres públicos, não 
só produzindo medicamentos, mas também desenvolvendo tecnologia capaz de induzir 
a redução dos preços frente à possibilidade de licenciamento compulsório de produtos 
patenteados. Isso já acontece com a produção de antirretrovirais para o Programa Nacional 
de DST/AIDS, que será incrementada nos próximos anos, graças aos resultados positivos dos 
testes realizados, em 2008, para a fabricação do Efavirenz. O mesmo ocorre com a insulina 
humana, em conseqüência do acordo de transferência de tecnologia firmado com o Instituto 
Indar da Ucrânia.

Farmanguinhos fabrica, atualmente, 66 medicamentos que são fornecidos para os seguintes 
programas do Ministério da Saúde:
•	 Saúde da Família
•	 Farmácia Popular
•	 HiperDia
•	 Saúde da Mulher
•	 Hanseníase
•	 Pneumologia Sanitária
•	 DST/Aids
•	 Alimentação e Nutrição
•	 Assistência Farmacêutica Básica
•	 Multidrogas
•	 Endemias focais
•	 Calamidades

Produção de unidades farmacêuticas por grupo, Fiocruz 2005-2008
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Em 2008, Farmanguinhos produziu 1,1 bilhão de unidades farmacêuticas (ufs), uma 
quantidade 37,5% superior ao realizado no ano anterior. Isso representa o início de um 
processo de recuperação, após anos consecutivos de variação negativa da produção causada, 
em grande parte, pela política de descentralização da aquisição de medicamentos para os 
estados e municípios. 
A evolução da produção de medicamentos por Farmanguinhos, de 2001 a 2008, pode ser 
vista no gráfico abaixo.

Evolução de unidades farmacêuticas produzidas
2001-2008 (em bilhões de UF)

No início do período, houve um importante aumento da produção em relação ao quadriênio 
prévio, o que fez prever que a partir da mudança para as novas instalações a produção 
manteria uma tendência crescente significativa. Entretanto, duas situações tiveram um 
importante impacto para frear esse crescimento: por um lado, a mudança e validação dos 
equipamentos e as adequações da nova planta às exigências legais exigiram uma redução 

além do previsto do ritmo produtivo. Além disso, medidas 
governamentais de descentralização da assistência farmacêutica 
tiveram um impacto imediato sobre a demanda de diversas carteiras 
de medicamentos do SUS, fundamentalmente as do programa 
HiperDia (medicamentos contra a hipertensão e diabetes), como 
pode ser visto no quadro anterior.  

A atual retomada do crescimento é decorrente de uma série de 
medidas adotadas pela Fiocruz, como a criação do Comitê Gestor 
de Farmanguinhos formado dirigentes do MS, da Fiocruz e de 
Farmanguinhos. O Comitê tem o objetivo de reorientar estratégias 
em busca de maior eficiência na produção, ampliando sua 
capacidade tecnológica e competência para interagir com a rede de 
laboratórios oficiais e com o setor privado. 

30
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Para tal, as estratégias anunciadas, concentram-se 
prioritariamente em três (3) focos:
a) lançamento de novos itens produtivos, como o 
Efavirenz em 2008;
b) preparo para requisição de certificação 
internacional de exportação para países com 
acordos de cooperação signatários junto ao governo 
brasileiro e;
c) ampliação da carteira de clientes com foco nos 
estados e municípios.
Deste modo, espera-se que Farmanguinhos ocupe 
um papel central, subsidiando a Fiocruz e o 
Ministério da Saúde na formulação de políticas, 
programas e ações na regulação do mercado 
farmacêutico.

Produção de Vacinas 

Tendo sua origem no antigo Instituto Soroterápico, 
há mais de 30 anos o Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Biomanguinhos) vem 
consolidando a feição industrial que possui 
atualmente. Junto com outros laboratórios públicos 
brasileiros, Biomanguinhos abastece o SUS com 
os imunobiológicos do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), respondendo pela produção 
de cerca de um terço das vacinas consumidas no 
Brasil. Sua produção é repassada ao governo a preços competitivos com os do mercado 
internacional, contribuindo para uma grande economia de divisas.

A produção de Biomanguinhos está voltada basicamente para vacinas contra poliomielite, 
tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), meningites meningocócicas A/C e por Haemophilus 
influenzae – HIB e a conjugação do componente HIB com a vacina DTP.  É também o maior 
produtor mundial da vacina contra a febre amarela, que é fornecida para várias agências da 
Organização das Nações Unidas (ONU).

Também nesta ação a Fiocruz superou suas metas em 2008, com um desempenho de 111%, 
produzindo mais de 128 milhões de doses de vacinas, 24 milhões a mais do que no anterior. 
A produção de Biomanguinhos vem aumentando desde 2005, como mostra o gráfico a seguir, 
registrando um crescimento anual médio de 23,3% de 2006 a 2008, equivalente à duplicação 
da produção em quatro anos. 
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Doses de vacina produzidas, Fiocruz 2005-2008
(em milhões)

Neste período, as vacinas contra a poliomielite, febre amarela e tríplice viral, foram 
responsáveis pela maior parte da produção de Biomanguinhos. Em 2008, a Fiocruz firmou 
um contrato de transferência de tecnologia com a GlaxoSmithKline (GSK), iniciando a 
produção da vacina contra o rotavírus. A nova vacina, já no primeiro ano, foi responsável 
pela quinta posição na produção de Biomanguinhos. Isso garantirá sua disponibilidade para 
todas as crianças brasileiras de até seis meses de vida, com a estimativa de reduzir em 
29% as hospitalizações por diarréia aguda em crianças menores de um ano. Além disso, a 
incorporação definitiva da tecnologia e a nacionalização total da produção da vacina, até 
2013, permitirão ao país uma economia de pelo menos US$ 100 milhões.

O quadro abaixo mostra a quantidade de doses das diversas vacinas produzidas na Fiocruz 
de 2005 a 2008.

Produção de vacinas, Fiocruz 2005-2008
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Produção de Conjuntos e Reagentes para Diagnóstico 

A produção da Fiocruz na área dos imunobiológicos inclui ainda reagentes para diagnóstico 
de doenças infecciosas, que são fornecidos ao Programa de Medicamentos Excepcionais do 
Ministério da Saúde, através de parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SECTIE/MS). O compromisso institucional na busca de autossuficiência 
tecnológica e comercial para os programas nacionais de saúde pública, em permanente 
aumento a partir de 2004, alcançou, em 2008, o resultado mais expressivo desde o início do 
program, produzindo 5,7 milhões de conjuntos para diagnóstico, superando em quase 80% 
a produção do ano anterior. 

Evolução da produção de conjuntos diagnósticos
2001-2008 (em milhões de reações)

Também em 2008, foi concluído o processo de transferência tecnológica do teste rápido 
de Aids iniciado cinco anos antes. Este conjunto diagnóstico fornece um resultado rápido 
(em 15 minutos), prático e eficiente (com 99,7% de segurança), por exemplo, em casos de 
transmissão vertical (da mãe para o bebê) e em acidentes. Com sua produção totalmente 
nacionalizada em Biomanguinhos, o teste, que dispensa infraestrutura laboratorial, vai 
ampliar o acesso ao diagnóstico para a população de todo o Brasil, inclusive nas áreas 
mais remotas.

No último ano, Biomanguinhos iniciou ainda a produção 
do “Helm Test”, conjunto diagnóstico recomendado pela 
OMS para investigação de esquistossomose. Com registro na 
Anvisa, este novo produto possibilita o preparo mais fácil do 
exame parasitológico de fezes para a identificação de ovos 
de helmintos, permitindo melhor diagnóstico e controle da 
qualidade das lâminas.
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O total e participação de cada tipo de reagente para diagnóstico na produção da Fiocruz, de 
2005 a 2008, podem ser vistos no quadro a seguir. 

Produção de reagentes para diagnósticos, Fiocruz 2001-2008

Produção de Biofármacos 

Como foi descrito no capítulo dedicado à pesquisa como instrumento de inovação, outro 
projeto da Fiocruz em avançado estágio de desenvolvimento é a construção do CIPBR, que 
foi impulsionada pelo investimento de R$ 30 milhões do BNDES, em 2007, no âmbito do 
Fundo Tecnológico. Isso permitiu que Biomanguinhos iniciasse o fornecimento de dois 
importantes biofármacos: a Eritropoetina Humana Recombinante, utilizada no tratamento 
de anemias associadas à insuficiência renal crônica, ao câncer e à AIDS; e o Interferon Alfa 
2b humano recombinante, usada no tratamento da hepatite e de alguns tipos de tumores.

Com estes primeiros biofármacos desenvolvidos no CIPBR, além de garantir à população 
brasileira o acesso gratuito a produtos de elevada tecnologia, a Fiocruz contribui para a 
redução do alto impacto econômico dessas doenças no financiamento do SUS. A partir de 
sua implantação definitiva, o CIPBR será o primeiro laboratório nacional com infraestrutura 
piloto para a produção de lotes experimentais destinados à realização de ensaios clínicos e 
validação dos produtos, segundo os requisitos internacionais das Boas Práticas de Laboratório 
e de Fabricação. 

A produção de biofármacos na Fiocruz tem apresentado um grande potencial de crescimento, 
com 6,6 milhões de unidades iniciais em 2007, chegando a 7,4 milhões em 2008.
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Criação de Animais de Laboratórios

Criado por Carlos Chagas na década de 30, o Centro de 
Criação de Animais de Laboratório (CECAL) é a unidade 
responsável pela criação, manutenção, controle sanitário 
e fornecimento de animais de laboratório para os diversos 
programas e projetos da Fiocruz e de outras instituições de 
pesquisa. Possui uma das maiores equipes de profissionais 
especializados neste tipo de produção em larga escala no 
Brasil. O CECAL mantém expressivas colônias de animais de uso laboratorial (camundongos, 
ratos, cobaias, hamsters, coelhos, carneiros, cavalos e primatas), além da maior criação de 
macacos rhesus da América Latina. 

O CECAL vem se empenhando no desenvolvimento tecnológico, aprimorando técnicas de 
engenharia genética e biologia molecular, para atender às novas exigências científicas e aos 
princípios éticos na experimentação animal. A implantação do Laboratório de Criopreservação 
de Embriões, em 2005, além diminuir o custo operacional de criação e manutenção das 
colônias, atende também a princípios éticos na experimentação animal ao reduzir o 
quantitativo utilizado nas pesquisas.

Em 2006, foi criado em parceria com a ENSP o “Programa de Formação em Ciência de Animais 
de Laboratório”, primeiro curso lato sensu à distância em ciência de animais de laboratório 
no Brasil. O CECAL tem se destacado ainda por seus estudos para a obtenção de animais 
híbridos para a produção de eritropoetina, nos ensaios pré-clínicos para a nova vacina de 
meningite, em práticas de criopreservação de embriões e projetos de transgenia e ampliação 
das atividades de citogenética animal.

O controle ambiental das áreas bioprotegidas e o controle sanitário e genético dos animais 
e de esterilidade do sangue são atividades rotineiras da unidade, garantindo a qualidade 
dos animais de laboratório e insumos fornecidos. Nos últimos anos, foi intensificada a 
gradual substituição de animais de criação convencional por aqueles criados sob condições 
Specific Pathogen Free (SPF), A valorização desses cuidados e controles sanitários específicos 
representa um grande salto de qualidade, ao reduzir significativamente variações de respostas 
indesejáveis e alheias às experiências, devido a fatores sanitários pré-existentes.
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O CECAL investiu também na padronização de seus 
processos, requisito básico para a acreditação da  unidade 
pela Association for Assessment and Accreditation of 
Laboratory Animal Care International (AAALAC). A 
acreditação representará o reconhecimento externo da 
qualidade de sua produção de animais para pesquisa, 
ensaios laboratoriais de diagnóstico de doenças e controle 
de insumos e produtos sujeitos à vigilância sanitária.

De 2005 a 2008, foram fornecidos 491.856 mil animais de 
laboratório, dos quais 354.315 mil em condições SPF, além 
de mais de 900 mil ml de sangue animal e seus derivados. 
O gráfico a seguir mostra a produção anual de animais de 
laboratório no CECAL durante este período.

Fornecimento de animais de laboratório convencionais
e SPF (unidade), Fiocruz 2005-2008

Manutenção e Funcionamento de Farmácias Populares

O Programa Farmácia Popular do Brasil é uma ação do Ministério da Saúde que, nos últimos 
anos, ampliou o acesso da população a medicamentos essenciais, reduzindo o impacto deste 
item no orçamento familiar. Desde 2005 sob a responsabilidade da Fiocruz, o programa já 
colocou à disposição dos brasileiros, a preços até 85% inferiores aos do comércio, milhões de 
medicamentos, em geral fornecidos por laboratórios oficiais. Os demais, preferencialmente 
genéricos, são adquiridos da iniciativa privada pela Fiocruz, que, além da distribuição dos 
medicamentos, fornece assistência técnica e logística para a implantação e manutenção das 
farmácias populares.

A instituição também participa da ampliação da Rede Própria do Programa Farmácia Popular 
do Brasil, medida incorporada ao Programa Mais Saúde.
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De acordo com a dinâmica e as metas determinadas pela Coordenação do Programa, no 
âmbito do MS, ao final de 2008, 500 farmácias deveriam estar em funcionamento. Esta 
meta física, com prazo de execução até 2011 de acordo com o Programa Mais Saúde, já foi 
praticamente alcançada pela Fiocruz,  com a implantação de 96 novas unidades, chegando a 
um total de 499 farmácias populares em dezembro de 2008.

Como reflexo da preocupação do programa com a equidade regional no acesso aos 
medicamentos, 34,27% das farmácias populares mantidas encontram-se na região Nordeste, 
como mostra o quadro abaixo.

No mapa abaixo pode ser observada a distribuição das farmácias populares por Estado da União.

Farmácias Populares implantadas e mantidas segundo região do Brasil, 
Fiocruz 2005-2008

I: Implantadas   M: Mantidas



VIGILÂNCIA
EM SAÚDE

38

O COMPROMISSO DA FIOCRUZ COM AS REDES DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Alicerçada no vasto e profundo 
desenvolvimento da excelência 
científica e técnica nas ciências da 
saúde conquistado ao longo de mais 
de um século, a Fiocruz mantém 
diversos serviços de referência para 
as redes de vigilância em saúde. 
Estes serviços de referência incluem a 
realização de exames de média e alta 
complexidade e a cooperação técnico-
científica para a rede de laboratórios 
de diagnóstico de agravos e patologias 
transmissíveis; a referência analítica 
e o suporte para a rede de laboratórios 
oficiais de controle da qualidade 
de produtos e insumos sujeitos à 
vigilância sanitária; e a pesquisa e 
referência em saúde ambiental.

Serviços Laboratoriais de Referência Internacional, Nacional e 
Regional para Controle de Doenças

A capacidade laboratorial instalada da instituição, de alta complexidade, compõe o principal 
conjunto de laboratórios da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica, vinculada à 
Coordenação Geral de Laboratórios da Secretaria de Vigilância em Saúde (CGLAB/SVS/
MS). Alguns de seus laboratórios são também formalmente reconhecidos como referência 
internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização Pan-americana 
de Saúde (OPAS).

O reconhecimento e relevância da atuação institucional nesta área foram conquistados, ao 
longo dos anos, devido às intensas atividades de pesquisa desenvolvidas nas diversas unidades 
da Fiocruz. Isto permitiu a incorporação precoce em seus laboratórios das mais importantes 
inovações metodológicas para a detecção de anticorpos, isolamento e caracterização de 
agentes infecciosos, identificação de antígenos e análise patológica, entre outras.

Os laboratórios de referência da Fiocruz não apenas realizam exames de alto grau de 
complexidade e dificuldade no diagnóstico diferencial. Foram também responsáveis pelo 
desenvolvimento e validação de metodologias e materiais de referência utilizados pela rede 
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laboratorial de serviços de referência diagnóstica. Suas atividades incluem a prestação de 
assessoria e consultoria a outras instituições, além de diversos processos de capacitação 
continuada, como treinamentos em serviço e diferentes modalidades de pós-graduação em 
lato ou stricto sensu.

De 2005 a 2008, a Fiocruz realizou mais de 800 mil exames de referência, quase dobrando 
o número de exames realizado no quadriênio de 2001 a 2004. A análise da distribuição 
de exames realizados segundo unidades da Fiocruz destaca a expressiva participação 
do IOC, responsável por cerca de 500.000 exames neste período, o equivalente a 60,4% 
do total. O quadro abaixo descreve a produção institucional neste período, por tipo de 
exame/agravo, as unidades da Fiocruz responsáveis e o nível de referência (local, regional, 
nacional e internacional).
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Exames laboratoriais realizados segundo tipo de
referência e unidade, Fiocruz 2005-2008

*LRN: Laboratório de Referência Nacional; LRR: Laboratório de Referência Regional; LRL: Laboratório de Referência Local; 
LRI: Laboratório de Referência Internacional
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De um modo geral, a realização de exames laboratoriais de referência segundo agravos 
apresenta flutuações em função de eventos epidemiológicos, tais como surtos e epidemias. 
Um exemplo recente disso foi o grande número de exames para diagnóstico de leptospirose, 
em 2008, decorrente das enchentes na região Sul, especialmente em Santa Catarina e em 
alguns pontos da região sudeste.

Não obstante, no cômputo geral, o número de exames de referência vem crescendo de forma 
constante desde 2001, com exceção do pico do ano de 2005, reflexo das epidemias de dengue 
e de infecções gastrointestinais.

Evolução do número de exames de referênciadiagnóstica
2001-2008 (mil)

Análise Técnico-laboratorial de Produtos e Insumos Sujeitos à 
Vigilância Sanitária

Desde sua criação, em 1981, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) 
é a unidade da Fiocruz responsável por zelar pela qualidade e garantir o consumo seguro de 
insumos e produtos, prevenindo possíveis efeitos prejudiciais à saúde da população. Unidade 
de referência laboratorial para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da 
Saúde (ANVISA/MS), participa ativamente do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com 
análises dos produtos do Programa Nacional de Imunização e do Programa de Farmácia 
Popular, entre outros. 

Ao longo dos anos vem desenvolvendo e consolidando suas atividades técnico-científicas e 
de órgão de referência nacional, que abrangem:

•	 Análises da qualidade de vacinas e soros hiperimunes, sangue e hemoderivados, insumos 
para diálise, medicamentos, alimentos, conjuntos e reagentes diagnósticos, cosméticos, 
saneantes domissanitários, análises na área de saúde ambiental e outros produtos 
correlatos de importância para a saúde. 
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•	 Inspeção e avaliação de indústrias e laboratórios;
•	 Estabelecimento de normas e metodologias analíticas de controle da qualidade para a 

rede de laboratórios do Sistema Único de Saúde; 
•	 Capacitação de profissionais em sua área de competência para o sistema de saúde e de 

ciência e tecnologia do país;
•	 Promoção de ações reguladoras em parceria com o órgão de vigilância sanitária;
•	 Assessoria técnica, como unidade de referência, à rede nacional de laboratórios de 

controle de qualidade em saúde.  

Para realizar plenamente seu papel de referência, o INCQS prioriza as atividades de 
desenvolvimento, validação e implantação de metodologias analíticas e o estabelecimento 
de materiais de referência químicos e biológicos. Em 2008, com a distribuição de 1.966 
documentos gerenciais e/ou procedimentos técnicos para laboratórios das diversas regiões 
do país, superou em mais de 100% a produção do ano anterior.

Em 2008, a Fiocruz registrou 4.254 amostras analisadas, mantendo estável sua produção 
nesta ação nos três últimos anos em algo mais que 20% em relação a 2005, conforme 
gráfico a seguir: 

Evolução do número de exames de referência diagnóstica
2001-2008 (mil)

Fonte: Fiocruz/Diplan/SIG

Entre 2005 e 2008, foram realizadas 16.231 análises, a maior parte (cerca de 70%) relativa 
a amostras de soros e vacinas, sangue e hemoderivados e artigos e insumos para diálise.  A 
tabela e o gráfico a seguir mostram a distribuição do número de análises realizadas por tipo 
de produto.
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Análise de controle da qualidade de produtos e insumos de saúde por tipo de análise, 
Fiocruz 2005 -2008 

Fonte: Fiocruz/Diplan/SIG

Distribuição percentual das amostras de análise da qualidade realizada
segundo tipo de produto, Fiocruz 2005 -2008 
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Além de suas atividades permanentes de referência, algumas das contribuições da Fiocruz na 
área de vigilância sanitária nos últimos anos merecem destaque: 

•	 Intensa qualificação técnica dos Laboratórios Centrais (Lacen’s) de Referência Nacional, 
Estadual, Municipal e do Distrito Federal, com a realização de visitas técnicas, cursos e 
treinamentos, fornecendo materiais de referência e novas tecnologias de análise.

•	 Participação efetiva quando o governo federal decidiu adotar, em 2006, uma sistemática 
de avaliação dos requisitos de segurança sanitária de fornecedores de preservativos, 
lubrificantes, espermicidas e microbicidas para o Programa Nacional de DST/Aids.

•	 Incorporação do INCQS no recente Comitê 
Interinstitucional de Farmacovigilância 
de Vacinas e outros Imunobiológicos 
(CIFAVI), criado em outubro de 2008, 
constituído pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e a Secretaria de 
Vigilância em Saúde para promover 
ações articuladas entre entes do Sistema 
de Vigilância em Saúde na vigilância 
pós-registro de vacinas e outros 
imunobiológicos.

•	 A Resolução nº 73/2008 de 21/10/2008, 
da ANVISA, que, além de outras 
providências, delega ao INCQS a 
responsabilidade de liberação de lotes 
para consumo de vacinas e soros 
hiperimunes, tanto para programas 
públicos de prevenção e controle de 
doenças imunopreveníveis quanto para 
o mercado privado e exportação.

•	 Aprovação pela OMS, em 2008, de todos 
os indicadores utilizados pelo INCQS 
para garantir a qualidade das vacinas 
utilizadas no país. O chefe da missão da 
OMS ao Brasil declarou que o instituto 
“está no mesmo nível das melhores 
instituições de países desenvolvidos, que 
avaliam a qualidade de vacinas”. 
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Saúde e Ambiente

A atuação da Fiocruz na área de Saúde e Ambiente vem sendo pautada 
pela sua participação nas articulações intersetoriais definidoras 
de políticas públicas e programas institucionais; assim como 
pelas pesquisas e os exames laboratoriais em diversas 
condições ambientais, incluindo os ambientes de trabalho.

Além de contribuir para a definição de estratégias do 
Ministério da Saúde e em outras instâncias relacionadas a esta 
área, a fundação apóia as atividades e programas previstos 
na Agenda 21, bem como suas implicações em acordos e 
protocolos internacionais.

A Fiocruz integrou a Comissão Nacional de Biodiversidade 
(CONABIO) e o Conselho do Patrimônio Genético, além 
de coordenar, junto com o Ministério de Meio-Ambiente, 
o Primeiro Informe Nacional sobre Espécies Exóticas 
Invasoras. Também é membro do grupo de discussão da 
Assessoria Internacional do MS (AISA), que debate e avalia 
o andamento de iniciativas internacionais, tais como o 
Protocolos de Cartagena, Kioto e Estocolmo e o Acordo para 
Controle de Armas Químicas e Biológicas.

Em 2007, teve continuidade o Programa Institucional 
de Pesquisas em Saúde e Ambiente, com o lançamento do 
edital “Cidades Saudáveis”. Foram aprovados seis projetos 
multidisciplinares e integrados de pesquisa, visando à melhoria 
das condições de vida da população nos municípios do Rio de Janeiro, 
Itaboraí e Manaus. Neste período foram concluídos sete projetos de avaliação 
de contaminações e riscos ambientais em populações expostas em diversos estados 
do Brasil, realizados com recursos da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental da SVS.

No âmbito do Programa Institucional “Qualidade da água/Qualidade de vida”, foram 
desenvolvidos 17 projetos de pesquisa, incluindo aspectos ambientais relevantes em 
municípios dos estados da Bahia, Amazonas, Espírito Santo, Piauí e Rio de Janeiro. 
Paralelamente, foram concluídos diversos projetos de avaliação de contaminações e riscos 
ambientais em populações expostas em diversos estados do Brasil. A Fiocruz mantém 
cooperação com Itaipú Binacional para, através do biomonitoramento participativo, 
controlar a qualidade das águas da bacia que desaguam no lago  da usina. A Fiocruz, 
com apoio da FUNASA por meio de convênios específicos, tem realizado vários cursos na 
área de saúde e ambiente.
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ATENÇÃO ESPECIALIZADA: ARTICULAÇÃO ENTRE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ENSINO E PESQUISA CLÍNICA

Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta 
Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em 
Doenças Infecciosas

A atenção de referência à saúde na 
Fiocruz articula diversas modalidades de 
atendimento voltadas para dois grandes 
grupos populacionais, um formado 
por mulheres, gestantes, crianças e 
adolescentes que demandam atenção de 
alta complexidade e outro constituído 
por portadores de doenças infecciosas. A 
estes dois grupos são oferecidos serviços 

hospitalares, ambulatoriais, em hospital-dia e 
domiciliares.

O Instituto Fernandes Figueira (IFF) é a 
unidade responsável pelo atendimento integral 
ao primeiro grupo. Em 2005 foi reconhecido 
como Centro de Referência Nacional pelo MS e 
certificado como hospital de ensino, atendendo 
às normas conjuntas dos Ministérios da 
Educação e da Saúde. O instituto é referência 
nas áreas de genética médica, possuindo o 
único ambulatório gratuito de genética clínica 
do Brasil; patologia perinatal, contando com 
um moderno berçário para recém-nascidos de 
alto risco; cirurgia infantil; doenças pediátricas 
infecciosas; assistência a gestações de alto 
risco e a recém-nascidos e crianças portadoras 
de patologias graves, como osteogenesis 
imperfecta e fibrose cística.
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Em 2006 e 2007, o IFF recebeu o Prêmio Leila Diniz, que é concedido às instituições do 
estado que oferecem atendimento de qualidade em saúde da mulher e buscam a excelência 
técnica do pré-natal ao nascimento. Os critérios de premiação destacavam a garantia do 
atendimento às gestantes de alto risco, a atenção obstétrica e neonatal e a capacitação 
técnica dos profissionais. Além de seu importante papel na rede estadual, o IFF também 
presta assessoria ao MS nas políticas de saúde da mulher e da criança. Sua atuação na área 
de aleitamento materno é uma importante referência nacional e internacional, que o levou à 
coordenação da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano (BLH), considerada a maior e a 
mais complexa do mundo, com mais de 200 unidades em todo o país. 

Também por dois anos consecutivos (2007 e 2008) o Instituto foi considerado um dos 100 
estabelecimentos hospitalares mais admirados pelos médicos do Brasil, segundo pesquisa 
realizada pela revista Análise Saúde. A escolha resultou de entrevistas com três mil médicos, 
incluindo professores-titulares das mais respeitadas escolas de medicina do país e dirigentes 
de importantes instituições de saúde e associações de especialistas. 

Em relação aos portadores de doenças infecciosas, várias unidades da Fiocruz desempenham 
ações de atenção especializada. O Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas (IPEC) 
é a principal unidade da Fiocruz na prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais a 
portadores de moléstias transmissíveis de alto impacto social e humano. Suas linhas de 
atuação assistencial prioritárias estão relacionadas às DST/HIV/Aids, doença de Chagas, 
tuberculose, dengue, leishmaniose e oncoviroses. O IPEC é a instituição que atende ao maior 
número de casos de HTLV-1 das Américas, além de mais da metade dos casos notificados no 
estado de leishmaniose tegumentar americana e de paracoccidioidomicose. Na cidade do Rio 
de Janeiro, o IPEC é responsável ainda pelo atendimento de mais de 80% dos casos de doença 
de Chagas e é referência hospitalar para pacientes com Aids.

Além disso, a Fiocruz conta com ambulatórios 
de referência em hanseníase e em hepatite, 
localizados no Instituto Oswaldo Cruz (IOC) no 
Rio de Janeiro; em leishmaniose, localizado no 
Instituto Renne Rachou, em Belo Horizonte; e em 
filariose, no Instituto Aggeu Magalhães, em Recife.
 
Entre 2005 e 2008, a Fiocruz atendeu nos 
seus serviços de atenção de referência 310.110 
pacientes, tendo passado de 69,1 mil pacientes 
atendidos em 2005 para 87,6 mil em 2008, o que 
representa um incremento de 26,7%.
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Total de pacientes atendidos em serviços assistenciais 
especializados, Fiocruz 2005-2008

Fonte: Relatórios de Atividades 2005 a 2007 e Relatório de Gestão 2008.

Como mostra o quadro abaixo, em 2008 foram realizados mais de 1,3 
milhão de procedimentos hospitalares, ambulatoriais e em hospital-
dia, incluindo consultas, internações, atendimentos em grupo e 
exames clínicos e de imagem.

Procedimentos de atenção de referência realizados, 
Fiocruz 2005-2008

Fonte: Relatórios de Atividades 2005 a 2007 e Relatório de Gestão 2008.
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Número de internações realizadas, Fiocruz 2005-2008

Fonte: Relatórios de Atividades 2005 a 2007 e Relatório de Gestão 2008.

Os gráficos a seguir mostram o comportamento de alguns indicadores hospitalares utilizados 
na Fiocruz no último quadriênio.

Evolução da taxa de mortalidade hospitalar no IFF e no IPEC, 
Fiocruz 2005-2008

Fonte: Relatórios de Atividades 2005 a 2008
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Evolução da taxa de ocupação hospitalar no IFF e no IPEC, 
Fiocruz 2005-2008

Fonte: Relatórios de Atividades 2005 a 2008

Evolução do tempo médio de permanência no IFF e no IPEC, 
Fiocruz 2005-2008

Fonte: Relatórios de Atividades 2005 a 2008

A taxa de mortalidade observada no IFF e no IPEC é compatível com a complexidade e gravidade 
dos casos referenciados atendidos nestas unidades, especialmente no IPEC, onde predomina o 
atendimento a portadores de doenças infecciosas em avançado estado de gravidade. 

A taxa de ocupação hospitalar sofreu significativa variação ao longo do período, especialmente 
no IPEC, onde passou de 45,7% para 95,4%. Assim as duas unidades chegam a situações 
diferentes em 2008, com o IFF operando próximo aos padrões recomendados pelo MS (em 
torno de 85%) e o IPEC atuando próximo de sua capacidade máxima. Já os tempos médios de 
permanência tiveram pouca variação, passando de 9,3 dias no IFF e 19,2 dias no IPEC em 
2005 para, 7,8 e 16,8 dias, respectivamente em 2008.
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Atenção Básica

O Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF), da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca (ENSP), tem sua missão orientada para a qualificação de profissionais na área 
de atenção básica à saúde. O CSEGSF também realiza pesquisas e atua no desenvolvimento 
tecnológico de métodos e processos em saúde pública, especialmente vinculados ao nível 
primário de atendimento. Em sua proposta de aprendizado, o profissional desenvolve 
práticas e tecnologias, ensina, pesquisa, experimenta e discute questões ligadas à atenção 
básica, especialmente relativas ao Programa Saúde da Família.

Além das atividades de ensino e pesquisa, o Centro de Saúde Escola oferece atenção básica 
prioritariamente à população moradora no Complexo de Manguinhos, no município de Rio de 
Janeiro, onde está localizado. O CSEGSF atende cerca de 30 mil pessoas, conta com 8 Equipes 
de Saúde da Família, cobrindo aproximadamente 90% da região. Em 2008, a Fiocruz planejou 
o ingresso do CSE/Ensp no programa de saúde do PAC Manguinhos, a ocorrer em 2009.

Procedimentos de atenção básica realizados, Fiocruz 2008
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A PRESENÇA DA FIOCRUZ NO PAÍS E NO MUNDO

A Fiocruz considera como um dos seus mais prezados valores o fortalecimento de sua presença 
pública como afirmação da cidadania e da solidariedade. Neste sentido, é responsável pelo 
desenvolvimento e implementação de três ações programáticas, que compõem o Programa 
de Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde do Plano Plurianual do Governo 
Federal para o período 2008-2011:

•	 Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde  – 
aplicando seus valores de solidariedade e compartilhamento do saber com outros órgãos 
públicos do país e do estrangeiro; 

•	 Comunicação e informações para a educação em saúde e em ciência e tecnologia – 
disseminando para gestores de saúde e para sociedade em geral as principais atividades, 
resultados e reflexões sobre saúde, próprios e de outras fontes primárias nacionais e 
estrangeiras; 

•	 Coleções Biológicas e outros patrimônios da ciência e da saúde no Brasil – preservando 
para a humanidade, os principais patrimônios da saúde, atuando como fiel depositário 
nacional de muitos deles.
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Cooperação Técnica Nacional

A cooperação técnica faz parte da vocação solidária cultivada pela Fiocruz, praticamente, 
desde sua criação. Nos últimos anos, esta tradição tem se consolidado pelo apoio técnico e 
financeiro a um grande número de iniciativas de órgãos públicos nas três esferas do SUS, 
universidades, agências de fomento, redes colaborativas, associações e outras instituições 
de ciência e tecnologia em saúde. Em função disto, em 2006 a Fiocruz incorporou ao seu 
Plano Plurianual a ação de Cooperação Técnica, para fortalecer e dar visibilidade a estas 
atividades de articulação com organizações vinculadas ao Sistema Único de Saúde e ao 
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.

A Fiocruz desenvolveu, entre 2006 e 2008, 630 ações de cooperação técnica, uma média 
superior a 200 cooperações anuais com instituições de pesquisa, ensino, gestão, informação 
e comunicação em saúde, vigilância sanitária e epidemiológica e na área sócio-ambiental. 
As atividades de cooperação técnica da Fiocruz neste período, segundo tipos de instituição, 
podem ser vistas no quadro abaixo.

Cooperações técnicas realizadas segundo tipos de instituição,
 Fiocruz 2006-2008

Observação: Informações relativas à cooperação técnica segundo tipos de instituição passaram a ser contabilizados somente a partir de 2006. 
Por isso não há informações disponíveis para 2005.

No âmbito do ensino, além de receber alunos de todo país nos cursos de diversos níveis de 
formação que oferece, a Fiocruz participa e, muitas vezes, coordena redes colaborativas de 
grande abrangência para a capacitação de recursos humanos em saúde. Entre elas, destacam-
se: Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS); Rede de Ensino para Gestão Estratégica do 
SUS (REGESUS), Rede Brasileira de Educação Ambiental e a Rede de Escolas do Governo. 
A Fiocruz também assessorou várias secretarias municipais e estaduais de saúde, para 
fortalecer a educação profissional nas escolas técnicas.
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A Fiocruz também coordenou ou participou de diversas redes temáticas na área de pesquisa, 
entre elas: Rede Proteômica, Rede de Fitoprodutos, Rede Bibliosus, Rede de Cooperação de 
Vídeos em Saúde, Rede Nacional de Pesquisa em Tuberculose, Rede Nacional de Osteogênese 
Imperfecta, Rede Nacional de Fibrose Cística, Rede Nacional de Imunodeficiência Primária, 
Rede de Neonatologia, Rede Panamazônica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde e 
Rede de Laboratórios de Análise de Resíduos Tóxicos.

Além disso, a Fiocruz apoiou várias sociedades científicas na realização de eventos, entre 
elas: Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, no VI Congresso Mundial de Ciência em 
Animais de Laboratório; Sociedade Brasileira em Malacologia, XX Encontro Brasileiro de 
Malacologia; Sociedade Brasileira de Imunologia, XIII Congresso Internacional de Imunologia; 
Sociedade Brasileira de Toxicologia, XV Congresso Brasileiro de Toxicologia; e a Associação 
Brasileira de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde para o II Seminário Internacional 
sobre Acreditação Hospitalar.

Na área de informação científica e tecnológica em saúde, a Fiocruz tem apoiado o Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) e a Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde 
Coletiva (ABRASCO). Neste campo, assessora ainda a rede BiblioSUS e a Bireme/OPAS, além 
de manter, por intermédio do ICICT, cooperação técnica com a USP, para o desenvolvimento da 
Biblioteca Virtual em Saúde, e com o IBICT, no desenvolvimento do Programa de Comutação 
Bibliográfica. A Fiocruz participa também da Rede Universitária de Televisão (UTV) e da Rede 
Brasil – Inventário Nacional do Patrimônio Cultural em Saúde: bens edificados e acervos, 
coordenada pela COC.

Com relação ao Desenvolvimento Tecnológico, manteve cooperação com diversas 
universidades brasileiras, centros de pesquisa, sociedades científicas e outras instituições 
públicas em todas as regiões, entre elas: UNB, UFPEL, USP, UFRJ, UFBA, UERJ, UENF, 
UFSC, Embrapa, IBICT, IBMP, INMETRO, Instituto Vital Brazil, Laboratório Farmacêutico 
da Marinha, Laboratório Químico e Farmacêutico da Aeronáutica, Sociedade Brasileira de 
Química, Sociedade Brasileira de Higiene e Academia Brasileira de Ciências.

Na cooperação técnica em Vigilância Epidemiológica, as unidades de pesquisa biomédica e 
de referência para diagnóstico de doenças da Fiocruz atuaram junto a vários laboratórios do 
país, principalmente fornecendo material de referência e procedimentos técnicos. A Fiocruz 
também assessora diretamente a Secretaria de Vigilância em Saúde do MS no desenvolvimento 
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de políticas e estratégias voltadas para o controle de doenças transmissíveis. No âmbito do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Fiocruz, através do INCQS, apoiou os LACENS 
(Laboratórios Centrais) em vários estados, oferecendo consultoria para implantação de 
Sistema da Qualidade, material de referência, metodologias  de diagnóstico laboratorial e 
outros procedimentos técnicos e de gestão, além de capacitação dos recursos humanos. 

Entre as ações de abrangência nacional, tem se 
destacado nos últimos anos a atuação do IFF 
na coordenação da Rede Nacional de Bancos 
de Leite Humano (BLH), que inclui a assessoria 
das unidades que a compõem, a realização de 
cursos de capacitação e o desenvolvimento do 
Portal BLH (com apoio do ICICT). Criada em 
1998, com a missão de “promover a saúde da 
mulher e da criança mediante a integração e a 
construção de parcerias com órgãos federais, a 
iniciativa privada e a sociedade”, é considerada 
a maior e mais complexa do mundo. A Rede 
possui atualmente 255 unidades distribuídas 
da seguinte forma nas diversas regiões do país:

•	 Região Norte – 4 Postos de coleta e 9 BLH 
(Pará com 3; Acre com 1; Amazonas com 1; 
Amapá com 1; Roraima com 1; Rondônia 
com 1 e Tocantins com 1);

•	 Região Nordeste – 23 Postos de coleta e 43 
BLH (Alagoas com 4; Bahia com 5; Ceará 
com 6; Maranhão com 4; Paraíba com 5; 
Pernambuco com 9; Piauí com 2; Rio Grande do Norte com 5 e Sergipe com 3);

•	 Região Centro Oeste – 5 Postos de coleta e 26 BLH (Goiás com 5; Brasília com 15; Mato 
Grosso com 2; Mato Grosso do SUL com 4);

•	 Região Sudeste – 26 Postos de coleta e 87 BLH (Rio de Janeiro com 19; São Paulo com 
52; Minas Gerais com 9 e Espírito Santo com 7);

•	 Região Sul – 3 Postos de coleta e 29 BLH (Rio Grande do Sul com 9; Paraná com 8 e Santa 
Catarina com 12).

Consolidação da Atuação Internacional

Alinhado com o moderno conceito de “Saúde e Diplomacia”, o Ministério da Saúde fortaleceu 
suas atividades de cooperação internacional, em estreita articulação com as diretrizes 
políticas do Ministério das Relações Exteriores. Neste contexto, a Fiocruz constitui-se como 
o principal executor da política setorial de cooperação internacional, com prioridade para os 
países da América Latina, da África e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
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A Fiocruz tem na internacionalização de suas ações uma de suas principais estratégias de 
desenvolvimento e, particularmente no que diz respeito à Política de Cooperação entre Países 
em Desenvolvimento (CEPD), tem exercido papel de liderança na cooperação técnica em 
saúde. Em 2008, intensificou sua atuação em países da América Latina e África, atendendo 
assim às diretrizes do Programa Mais Saúde. Merece destaque a inauguração do Escritório 
da Fiocruz na África, com sede em Maputo (Moçambique), que contou com a presença do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso permitirá maior apoio institucional aos países 
africanos para a criação de escolas técnicas, cursos de pós-graduação e institutos nacionais 
de saúde pública, além da reorganização da atenção à saúde materno-infantil.

A Fiocruz está apoiando também a 
implantação da Fábrica de Medicamentos de 
Moçambique, que deve iniciar, já em 2009, a 
produção de medicamentos essenciais para o 
continente africano, como os antirretrovirais 
no combate à Aids. Teve continuidade 
a cooperação com o Instituto Nacional 
de Saúde (INS) moçambicano, iniciada 
em 2006, em estreita colaboração com a 
Associação Internacional de Institutos de 
Saúde – IANPHI (da sigla em inglês), para a 
elaboração de seu Plano Estratégico. Também 
com o INS – com financiamento da Agência 
Brasileira de Cooperação(ABC/MRE), Capes 
e CNPq (Programa Pró-Africa) – foi aberto o 

programa de mestrado em ciências da saúde em Maputo, com o objetivo de auxiliar na 
capacitação de pesquisadores, formando quadros para laboratórios de referência nacional e 
continental de saúde pública. 

Também em colaboração com a IANPHI, a Fiocruz cooperou com o Ministério da Saúde de 
Guiné Bissau, na criação de seu Instituto Nacional de Saúde Pública - INASA. Em Angola, 
está em andamento o Curso de Mestrado em Saúde Pública, inaugurado em maio de 2007, 
com a finalidade de apoiar a constituição da Escola Nacional de Saúde Pública daquele país.

Em 2008, a Fiocruz e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) de Portugal, na 
qualidade de assessores científicos do Secretariado Executivo da CPLP, elaboraram a proposta 
estrutural do seu Plano Estratégico de Cooperação em Saúde (PECS/CPLP). A instituição 
teve intensa participação na reunião realizada posteriormente no Rio de Janeiro, onde foi 
aprovado o documento base para o PECS 2009-2011, com a participação de Ministros da 
Saúde e do Secretariado Executivo da CPLP. Por fim, em relação às cooperações com a África 
no último ano, destaca-se o 2º Congresso da CPLP sobre DST/AIDS, promovido pela Fiocruz, 
onde foram discutidas experiências e resultados de pesquisas dos países membros no controle 
e prevenção destas doenças.
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Na América Latina, entre as diversas atividades de cooperação desenvolvidas, teve início 
o Programa de Fortalecimento Institucional para a Gestão de Organizações de Saúde e de 
Ciência e Tecnologia no Campo da Saúde, parte do Convênio de Cooperação entre a Fiocruz 
e a Administração Nacional de Laboratórios e Institutos de Saúde da Argentina (ANLIS). Foi 
realizada a 1ª Oficina de Práticas Corporativas de Gestão ANLIS-Fiocruz, com a definição de 
indicadores para uma avaliação comparativa e o aprimoramento de ambas instituições nesta 
área. Ainda em cooperação com a ANLIS foram lançados, em 2008, os cursos de mestrado 
em Tecnologia de Produção de Imunobiológicos e de Epidemiologia em Saúde Pública, uma 
iniciativa dos Ministérios de Saúde dos dois países, com apoio no Brasil dos Ministérios da 
Educação e das Relações Exteriores.

A Fiocruz representou o Brasil no grupo de trabalho que preparou a proposta de criação 
do Conselho de Saúde Sul-Americano (UNASUL Saúde), aprovada na Reunião de Chefes de 
Estado e de Governo realizada em dezembro de 2008 no Brasil e foi indicada como ponto 
focal brasileiro no seu Comitê de Coordenação.
 
Em 2007, a Fiocruz organizou e sediou, com apoio da IANPHI, a 
1ª Reunião de Institutos Nacionais de Saúde Pública da América 
Latina, que definiu as diretrizes estratégicas para a cooperação 
técnica entre os países da região. Na área de educação de 
técnicos, foram desenvolvidos projetos e cooperação para o 
fortalecimento e estruturação de escolas técnicas na Bolívia, 
Paraguai e Honduras.

Na área de produção de insumos, a Fiocruz também desempenha 
um papel importante no âmbito internacional, atendendo a 
Programas de Imunização e situações emergenciais em diversos 
países. Em relação à vacina de febre amarela, entre 2005 e 2008, 
foram exportadas aproximadamente 50 milhões de doses de vacina 
para países da América do Sul, da América Central, da África e da 
Ásia. Também foram exportadas, em 2008, cerca de 3 milhões de 
doses de vacina contra meningite meningocócica A e C para a Ásia 
e para a África.

No campo de atuação em redes, o IFF se tornou a base da nova 
secretaria executiva da Rede Ibero-americana de Bancos de Leite 
Humano composta por sete países (Argentina, Brasil, Bolívia, 
Espanha, Paraguai, Uruguai e Venezuela). Aprovado durante a 17ª 
Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e Governo realizada 
no Chile, em 2007, o programa vai seguir o modelo brasileiro, a 
partir do compartilhamento do conhecimento e tecnologias nos 
campos de aleitamento materno e saúde da mãe e da criança. 
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A Fiocruz participa de outras redes colaborativas internacionais, como: CYTED – Rede Ibero 
americana de Ciência e Tecnologia para Desenvolvimento; RETS – Rede Internacional de 
Educação de Técnicos em Saúde; ECLAT – Rede Internacional para estudos de ecologia, 
comportamento, biologia, genética; Rede SALUD - Rede de Investigação de Sistemas e Serviços 
de Saúde no Cone Sul; DNDi – Iniciativa de Medicamentos para Doenças Negligenciadas; 
Rede Pan-Amazônica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde; Rede Latino-Americana 
de Patrimônio Histórico e Cultural da Saúde; OCTIS – Observatório de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde; AMSUD – Pasteur, ACTG – Adults AIDS Clinical Trials Network; HPTN 
– The HIV Prevention Trials Network; Rede Interagencial de Informação para Saúde e Rede 
Internacional de Geografia da Saúde.

Entre as instituições de grande envergadura no continente europeu e norte-americano que 
desenvolvem projetos de pesquisa, ensino, comunicação e informação em cooperação com 
as várias unidades da Fiocruz, constam: National Institute of Health, Center for Disease 
Control, Fogarty International Centre, Johns Hopkins, University of Massachusetts, Cornell e 
California University, nos EUA; Instituto Pasteur, INSERM, CNRS e IRD, na França; Instituto 
de Salud Carlos III, Universidade de Barcelona e de Valencia, na Espanha; e Instituto de 
Medicina Tropical Antuérpia, na Bélgica. 

Por fim, a Fiocruz continuou desenvolvendo ações conjuntas na área de saúde com 
organismos internacionais como OPAS, OMS, UNAIDS, UNICEF, UNESCO, e também com 
associações internacionais da área de saúde pública. A figura abaixo ilustra a abrangência 
da atuação internacional da Fiocruz atualmente, localizando a origem da cooperação que 
recebe e o destino da que oferece, assim como sua participação em algumas redes e no bloco 
IBSA – Índia, Brazil and South África. 

Cooperação Internacional da Fiocruz
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Comunicação e Informação para a Educação em Saúde e em 
Ciência e Tecnologia em Saúde Comunicação e Informação para 
a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde

Esta ação visa divulgar e difundir conhecimento científico e tecnológico em saúde para 
os profissionais da área, pesquisadores e a população em geral, incluindo atividades de 
pesquisa, ensino, serviços e desenvolvimento tecnológico. Os produtos da ação incluem 
a elaboração e disponibilização de material técnico-científico em diferentes meios, como 
revistas, folders, cartazes, boletins impressos e eletrônicos, sítios na internet, bases de 
dados, bancos de imagens, vídeos e programas de TV. Suas atividades envolvem ainda a 
organização de eventos técnico-científicos, o atendimento ao público e a administração 
de bibliotecas, museus e prédios históricos pertencentes à Fiocruz. Além disso, possui um 
programa de pós-graduação Lato Sensu com cursos espalhados pelas cinco regiões do país.

O material produzido e divulgado pela Fiocruz de 2005 a 2008 chegou a mais de 3,5 milhões 
de itens, como pode ser verificado no quadro abaixo.

Produção de Comunicação e Informação, Fiocruz 2005-2008

* Livros e revistas
** Base de Dados do acervo arquivístico e bibliográfico, Banco de dados e imagem, Coletânea bibliográfica, Boletim eletrônico, 
Multimídias (CD-ROM), Vídeos, Projeto Gráfico, Catálogo eletrônico, Guia eletrônico, Revista eletrônica, Folder Eletrônico.
*** Material produzido para distribuição pelo Canal Saúde e pela UTV. 

Tradicionalmente, se destaca nesta ação a meta relativa à tiragem de material impresso 
(livros e revistas), isto se deve, sobretudo, à Revista Radis. Apenas em 2008, foram 888 
mil exemplares em 12 edições publicadas, e uma tiragem total de mais de três milhões 
nos últimos quatro anos. A revista reúne, desde 2002, as publicações do Programa Radis 
(Reunião, Análise e Difusão de Informações sobre Saúde), criado há quase três décadas pela 
ENSP. Esta publicação mensal de jornalismo em saúde pública da Fiocruz tem mais de 40 
mil assinantes e é distribuída para instituições públicas de saúde e ensino, organizações 
governamentais e não-governamentais, associações sindicais e de moradores. Um convênio 
com a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) garante a distribuição de revistas para 
cerca de 5.600 Conselhos Municipais de Saúde em todo Brasil.

A Fiocruz também edita quatro importantes e conceituadas revistas científicas, cujo público 
alvo é a comunidade acadêmica, os gestores e os profissionais de saúde: Memórias do Instituto 
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Oswaldo Cruz; Cadernos de Saúde Pública (indexado no Information Sciences Institute - ISI em 
2007); História, Ciência, Saúde – Manguinhos; e Trabalho, Educação e Saúde. Em 2008, foram 
editados 33.900 exemplares e a tiragem total destas revistas no quadriênio foi de 138.300. 

A Editora Fiocruz teve novamente um papel importante nos resultados desta meta, com 42 edições 
em 2008 (22 novos títulos), em 2008, e mais de 150 edições nos últimos quatro anos. Criada em 
1993 com a proposta de difundir a produção científica da fundação, atualmente a editora se 
reafirma como alternativa de divulgação científica para a comunidade profissional também de 
outras instituições nacionais. O gráfico abaixo confirma esta tendência favorável, mediante a 
diminuição da contribuição relativa dos profissionais próprios, que representavam mais de dois 
terços dos autores publicados em 2005, e foram apenas um terço no período de 2007/2008.

Índice de livros editados pela Editora Fiocruz com autoria 
de pesquisadores próprios 2005/2008

A mídia eletrônica desenvolvida na Fiocruz também tem se destacado nos últimos anos. 
Em 2005, foi lançado oficialmente o Portal Fiocruz, instrumento que ampliou a interface da 
instituição com a sociedade e teve mais de 5,3 milhões de visitantes em 2008. Ao longo desses 
anos, também houve avanços na implantação de plataformas tecnológicas de informação, 
como os sistemas de Gestão de Documentos e Arquivos (SIGDA) e de Gestão Acadêmica 
(SIGA). Outro exemplo nesta área é o Sistema de Monitoramento em Mortalidade Infantil 
– Monitorimi, criado em 2006, que permite aos profissionais de saúde, pesquisadores, 
estudantes e gestores acompanhar o desempenho em seus municípios e propor soluções para 
políticas de saúde. Também merece destaque o lançamento, em 2007, da primeira revista 
científica eletrônica da Fiocruz, “Comunicação, Informação & Inovação em Saúde”, que é 
publicada pelo ICICT.

Em 2008, o Portal ENSP, concorrendo com portais corporativos de importantes empresas e 
instituições, ganhou o Grand Prix da primeira edição do Prêmio Intranet Portal, conquistando 
ainda a premiação na categoria Melhor Conteúdo. Também neste ano, foi lançado o primeiro 
espaço virtual da Fiocruz dedicado ao público de 12 a 18 anos, o Fiojovem, que oferece 
conteúdo interativo sobre saúde e inovações tecnológicas na área. Ainda em 2008, a 
Biblioteca Virtual em Saúde Fiocruz (BVS Fiocruz) recebeu a certificação do Centro Latino-
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Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde (Bireme/OPAS), 
considerada um selo de qualidade pelo 
conteúdo disponibilizado no portal.
O Canal Saúde ampliou e aprimorou, 
nos últimos anos, a transmissão de 
seus programas para todo o país, 
reafirmando-se como um importante 
instrumento de democratização e 
disseminação de informações sobre 
saúde e cidadania.  O Canal Saúde, 
que também atua na atualização e 
educação à distância de profissionais 
de saúde, estruturou, em 2008, o 
Núcleo de Telemedicina e Telessaúde 
(NTT). O NTT vai contribuir para o 
aprimoramento da assistência e da formação de recursos humanos da Fiocruz, além de 
promover o intercâmbio com instituições nacionais e internacionais em sua área de atuação.

A produção audiovisual da Fiocruz conta também com a VídeoSaúde Distribuidora do ICICT, 
responsável pela reprodução e difusão de realizações próprias ou de instituições públicas, ONGs 
e produtoras independentes, além de coordenar a participação institucional na TV Universitária 
do Rio de Janeiro. Atualmente, possui cerca de três mil títulos no acervo oferecido para 
empréstimo ou reprodução na internet (www.fiocruz.br/videosaude), utilizado por unidades 
do SUS, entidades privadas, estabelecimentos de ensino e organizações comunitárias.

Outra importante iniciativa neste campo de atuação é o Selo Fiocruz Vídeo, lançado em 
2006, para ampliar o acesso e estimular a produção de vídeos de qualidade sobre diversas 
áreas da saúde. Além de viabilizar edições que podem ser adquiridas em livrarias, locadoras 
e até mesmo em bancas de jornal, o selo investiu no financiamento na produção audiovisual 
em saúde. Em resposta ao edital de financiamento publicado em 2008, o Selo recebeu 155 
inscrições das cinco regiões do país. Foram premiadas sete produções, que receberam até R$ 
100 mil reais, nas categorias: curta e média metragem, documentário, ficção e animação. 

As atividades relativas à Rede de Bibliotecas, ao Museu da Vida e a Prédios Históricos da Fiocruz 
também apresentaram um excelente desempenho nos últimos quatro anos. Neste período, 
foram realizados mais de um milhão de atendimentos ao público que busca informação 
científica e tecnológica na área da saúde, incluindo tanto o trabalho de organização da 
informação, quanto de preservação e atualização constantes de todo o acervo da Fiocruz.

A Rede de Bibliotecas da Fiocruz, criada em 2002, reúne as dez bibliotecas da Instituição: de 
Ciências Biomédicas; de Saúde Pública; da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio; da 
Casa de Oswaldo Cruz; de Saúde da Mulher e da Criança; do Instituto Nacional de Controle 
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de Qualidade em Saúde; do Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz (Salvador); do Centro de 
Pesquisa René Rachou (Belo Horizonte); do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (Recife); 
e do Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (Manaus). A Rede conta com um comitê 
de usuários institucionais, responsável por definir políticas de desenvolvimento da coleção 
de periódicos internacionais, em sintonia com as linhas de investigação e de ensino da 
Fundação. Seu acervo tem atualmente cerca de 300 mil livros e monografias e mais de 2000 
periódicos correntes.

O Museu da Vida, da Casa de Oswaldo Cruz, desenvolve atividades educativas em ciência 
e saúde, com forte componente lúdico e de estímulo à criatividade de seus visitantes. Para 
receber grupos escolares e o público em geral são realizadas exposições interativas e eventos, 
com a utilização de linguagem multimídia, como peças de teatro, vídeos e laboratórios de 
experimentação. Além das instalações em Manguinhos, o Museu da Vida conta ainda com 
o projeto Ciência Móvel - Vida e Saúde para Todos, um caminhão que leva aos municípios 
do interior exposições, equipamentos interativos, oficinas e palestras, fruto da estratégia 
institucional de interiorização da divulgação científica. O Museu da Vida tem contribuído para 
ampliar a compreensão dos processos e progressos científicos, estimulando seus visitantes a 
refletirem sobre o impacto da ciência no cotidiano e promovendo a inclusão social.
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Usuários de bibliotecas, do museu da vida e de prédios históricos,
 Fiocruz 2005/2008

Comunicação Social 

Ações em assessoria de imprensa, edições de publicações e conteúdo informativo via 
internet e a edição de catálogos institucionais e folders sobre a Fiocruz figuraram em 2008 
como as principais linhas de trabalho da Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da 
Presidência. Esta política visa levar o trabalho desenvolvido pela Fundação ao conjunto da 
sociedade, funcionando ao mesmo tempo como prestação de contas dos recursos investidos 
na instituição e como elemento de divulgação do conhecimento, dos serviços e produtos 
oferecidos por cada uma de suas unidades.

De fevereiro a dezembro de 2008, foram contabilizadas 1.036 demandas – solicitação de 
entrevistas - para a assessoria de imprensa da Fiocruz, não só de veículos do Brasil, mas 
também internacionais, tais como CNN, TV Al Jazeera, TV SIC-Portugal, Agência Reuters, etc. 
Quatro em cada dez demandas vieram de emissoras de TV. Destaca-se que mais de um 
quinto das solicitações foram realizadas por emissoras de pequeno porte, notadamente as 
universitárias, comunitárias ou religiosas, o que indica o compromisso de fazer chegar as 
informações sobre o trabalho da Fiocruz ao conjunto da sociedade. 

No que se refere às rádios, ocorreu algo similar ao observado entre as emissoras de TV: 
grande parte das demandas (mais de 32%) vieram de rádios menores e menos conhecidas. 
Quanto aos jornais, 40% das solicitações foram realizadas por veículos de pequeno porte ou 
por veículos de grande porte fora do eixo Rio-São Paulo.
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O sítio da Agência Fiocruz de Notícias – AFN (www.fiocruz.br/ccs) registrou mais de 1,1 
milhão de acessos em 2008, atuando como um elemento de grande difusão dos conteúdos 
jornalísticos produzidos e fonte de produção de reportagens para veículos impressos, 
televisivos, radiofônicos e portais na Internet. Ao longo do ano, foram produzidas e 
colocadas à disposição, via AFN, mais de 500 matérias (notícias, entrevistas, resenhas 
de livros, artigos). Houve, ainda, destaque especial para a produção de reportagens sobre 
estudos publicados nas quatro revistas científicas da Fiocruz e sobre teses de doutorado e 
dissertações de mestrado desenvolvidas na instituição. 

Em 2008, a CCS continuou editando e distribuindo a Revista de Manguinhos, que alcança 
quatro mil assinantes em todo o Brasil, entre parlamentares, jornalistas, dirigentes da área 
de saúde e C&T, organizações representativas da sociedade civil e bibliotecas públicas. 

Demandas por veículos

Coleções Biológicas e Outros Patrimônios da Ciência e da Saúde 
no Brasil

Ao longo de sua história, a fundação vem construindo um considerável acervo de arquivos, 
bibliotecas, coleções de amostras, peças biológicas e museológicas, assim como prédios e áreas 
históricas. Além de sua principal missão de preservar para a humanidade o patrimônio científico, 
cultural e histórico da saúde, esta ação permite subsidiar atividades de pesquisa científica 
e tecnológica, servindo como instrumento de disseminação e socialização do conhecimento 
adquirido, despertando e estimulando o interesse de visitantes de todo país e do exterior.
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O quadro a seguir descreve a composição atual do patrimônio científico, 
cultural e histórico mantido sob a guarda e responsabilidade da Fiocruz.

Patrimônio científico, cultural e histórico da Fiocruz, 2008

Coleções científicas

Desde 1900, a Fiocruz atua na formação e na preservação de coleções científicas que 
guardam o patrimônio genético e biológico de espécies de interesse para a saúde. Manter 
e conservar algumas dessas espécies tem sido uma atividade relevante na instituição, 
fornecendo material biológico de reconhecida qualidade para pesquisadores da própria 
Fiocruz e de outras instituições. Os institutos de pesquisa da Fiocruz responsáveis pelas 
coleções biológicas realizam atividades como serviços de isolamento, depósito, preservação 
e distribuição de amostras, além de estudo morfológico e identificação taxonômica. Também 
prestam consultorias e realizam treinamentos para formação de profissionais especializados.

Desde 2005, as coleções Helmintológica, Micológica, Entomológica, Malacológica, de 
Culturas do Gênero Bacillus e Correlatos, de Febre Amarela, de Leishmaniose e de Cultura de 
Fungos foram credenciadas no âmbito do Ministério do Meio Ambiente sob o status de “fiéis 
depositárias” de amostras de componentes do patrimônio genético brasileiro.

O quadro a seguir relaciona as coleções científicas mantidas atualmente por unidades 
da Fiocruz, destacando aquelas que são credenciadas ou integradas a outras coleções e 
sistemas de informações. 
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COLEÇÕES CIENTÍFICAS DA FIOCRUZ, 2008

CRIA: Centro de Referência em Informação Ambiental
WFCC: World Federation for Culture Collections



67

A PRESENÇA DA 
FIOCRUZ NO PAÍS E 

NO MUNDO

Patrimônio Arquitetônico e Cultural

O reconhecimento do patrimônio arquitetônico da Fiocruz foi marcado 
pelo seu tombamento, em 29 de janeiro de 1981, pela então Secretaria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (hoje, IPHAN). O Conjunto 
Arquitetônico Histórico da Fundação Oswaldo Cruz está situado numa 
área de 830 mil m², cortada pela Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio 
de Janeiro, que anteriormente fazia parte da Fazenda de Manguinhos.

Os prédios que formam este conjunto arquitetônico são de épocas e 
estilos bastante diversos, podendo ser organizados em dois principais 
núcleos: o Eclético e o Modernista.

O Núcleo Eclético é composto pelas seguintes construções: Pavilhão 
Mourisco, Pavilhão do Relógio, Cavalariça, Pombal, Hospital Evandro 
Chagas e Quinino, que datam do início do século passado e que 
foram, ao longo do tempo, sendo modernizadas ou adequadas para 
subsidiar a missão institucional e gerar conhecimento na área da 
saúde em prol da população.

O Núcleo Modernista, por sua vez, é composto por construções que 
datam da década de 40 do século passado. Entre eles, está o Pavilhão 
Arthur Neiva – ou, como é comumente chamado, Pavilhão de Cursos – 
conta com um belo mural de azulejos de Roberto Burle Marx, enfocando 
os microorganismos, em tons azuis e brancos. Datado de 1947, é o 
segundo realizado pelo famoso paisagista.

Há alguns anos, passou a integrar o patrimônio da Fiocruz o Palácio 
Itaboraí, localizado no município de Petrópolis, que passou por uma 
restauração para se tornar um espaço para realização de eventos e 
cursos, incluindo hospedagem de pesquisadores. Mais recentemente, 
a área pertencente à antiga Colônia Juliano Moreira foi incorporada 
a Fiocruz, que tem atuado para preservar e restaurar o conjunto 
histórico e arquitetônico dos antigos pavilhões da Colônia, agora com 
a denominação de Campus Fiocruz Mata Atlântica. 

Responsável pela conservação, restauração e valorização do seu patrimônio arquitetônico 
histórico, a Fundação vem realizando inúmeras obras ao longo desse período. Seus objetivos 
também incluem a preservação ambiental, a incorporação de novos edifícios tombados ao 
complexo histórico, a reflexão teórica e acadêmica na área, e a contribuição para a formação 
de mão-de-obra especializada. 
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Preservação Arquivística e Museológica

Como centro de referência e informação da história das ciências biomédicas e da saúde no 
Brasil, a Fiocruz reflete um período que se estende do final do século XIX até a atualidade. A 
instituição desenvolve várias atividades técnicas, projetos, pesquisas e consultoria no campo 
da formação de acervos, preservação, organização e gestão arquivístiva e museológica. 
Seu acervo, conservado pela COC, é considerado o maior do no país em sua área, reunindo 
fundos institucionais, coleções e arquivos privados, formados por documentos textuais, 
iconográficos, audiovisuais, instrumentos e equipamentos científicos. Como reconhecimento 
de sua importância para a história da ciência, o Arquivo Pessoal de Oswaldo Cruz foi 
considerado, em 2007, acervo de relevância pelo Comitê Nacional, do Programa Memória do 
Mundo, da UNESCO.

Projetos Sociais

A Fiocruz desenvolve projetos intersetoriais 
inovadores no campo da saúde pública e 
da participação social, contribuindo para o 
fortalecimento da cidadania e da qualidade 
de vida nas comunidades de Manguinhos.

Envolvendo saberes e especialidades 
diversas, as ações da Fiocruz buscam a 
construção de um conhecimento comum e 
consensos sobre uma agenda de prioridades 
sociais na região. A avaliação continuada dos 
resultados obtidos permite a sistematização 
e renovação permanente das ações e 
projetos, além do desenvolvimento de novas 
iniciativas e parcerias.

Na área de saúde e meio ambiente são realizadas ações continuadas, campanhas e eventos 
voltados à prevenção de doenças infecto-contagiosas, promoção da saúde e esclarecimento 
das questões ambientais, multiplicando iniciativas institucionais e voluntárias de 
conscientização e atuação social.

Como exemplos disso, estão os trabalhos sociais do IFF, do IPEC e do Centro de Saúde Escola 
Germano Sinval Faria com famílias de pacientes para ampliar e potencializar as ações de 
promoção de saúde, incluindo oficinas de atividades onde são repassadas estratégias de 
sensibilização sobre saúde e prevenção às doenças. Também houve um aumento significativo  
projetos desenvolvidos pelo Núcleo Social de Farmanguinhos em Jacarepaguá.
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Merece destaque a ação desenvolvida pelo Programa 
de Implantação do Campus da Mata Atlântica, que 
visa promover, junto às comunidades locais, a 
construção progressiva de um habitat saudável. A 
criação de um Fórum, envolvendo sociedade civil e 
esferas do governo, contribui ainda para a efetivação 
de processos de controle social e políticas públicas 
na região onde o Campus está localizado.

Importante também é a parceria da Fiocruz com o 
Governo Estadual para os trabalhos de implantação 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
no Complexo de Manguinhos e Jacarepaguá. A 
Secretaria de Obras do Estado, em reconhecimento 
da legitimação da instituição junto à comunidade, 
buscou a participação da Fiocruz na articulação de 
ações sociais, mediando a interação do governo com 
as lideranças locais e o atendimento das solicitações 
das comunidades envolvidas.

Na área da Alfabetização de Adultos, as ações do 
Projeto “Brasil Alfabetizado”, em convênio Fiocruz/MEC, tornaram possível alfabetização, 
em três anos, de mais de quatro mil moradores com idade de 18 a 90 anos no Complexo de 
Manguinhos, alcançando ainda moradores da Cidade de Deus.

A atuação na formação e qualificação profissional da Fiocruz, através de convênios e parcerias 
com empresas e instituições, aumentou as oportunidades de capacitação e geração de renda 
para a população de Manguinhos. O Projeto Fiocruz e Senac na Comunidade, convênio 
mantido nos três últimos anos, ofereceu cursos de telemarketing, garçom, prótese dentária e 
informática, entre outros. Os alunos formados já estão inseridos no mercado de trabalho. No 
âmbito deste projeto, Farmanguinhos e DIRAC implementaram outros cursos de capacitação 
profissional, atendendo também grande número de pessoas de Manguinhos e Jacarepaguá.

Por iniciativa da Coordenação de Projetos Sociais e com apoio da Presidência, a Fiocruz 
obteve junto ao Patrimônio da União a cessão de um imóvel na Av. Leopoldo Bulhões, para 
a construção de uma nova unidade do Colégio Pedro II. Com projeto elaborado por arquitetos 
da DIRAC, as instalações permitirão o acesso ao ensino médio a cerca de oitocentos jovens na 
região do Complexo de Manguinhos, com a qualidade da tradicional instituição. O processo de 
legalização e posterior cessão definitiva está sendo examinado pelo Patrimônio da União, e já 
foi assinado um compromisso provisório entre as três instituições. Esta iniciativa associa-se 
na conjuntura do PAC como potencializadora da qualidade de vida e saúde da comunidade.
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Como ação articuladora, em 2008, o Programa de Controle da Dengue 
em Manguinhos integrou coletividades e atores sociais em ações de 
saúde e educação na região do entorno da Fiocruz. O Programa teve 
a participação da Coordenação de Projetos Sociais, Vice-presidências 
e unidades da Fiocruz, do Fórum do Movimento Social para o 
Desenvolvimento Eqüitativo e Sustentável de Manguinhos (FMSDES), 
da Rede CCAP e o apoio das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. 
Realizado por voluntários e moradores de Manguinhos, a iniciativa 
obteve o reconhecimento e aprovação do Ministério da Saúde.

As ações de solidariedade e geração de renda estão frequentemente associadas a atividades 
como exposição de quadros, apresentação de conjuntos musicais e artísticos, bazares de 
solidariedade, oficinas artesanais. Também são oportunidades para a abordagem de temas 
como cuidados com alimentação, transportes, assistência psicológica e inclusão postal, com 
foco na humanização da saúde e do atendimento social na construção da cidadania. 

As atividades, campanhas e eventos vêm, cada vez mais, articulando comunidades, pessoas 
e instituições em um trabalho sempre mais abrangente, atendendo centenas de pessoas em 
diferentes áreas. Exemplos disso são o Natal Sem Fome, com arrecadação de toneladas de 
alimentos desde o primeiro ano em que foi realizado; e o Fiocruz pra Você, marco simbólico 
das campanhas realizadas pela instituição, vacinando uma média de 5000 crianças e 
reunindo cerca de 15000 pessoas em cada edição.
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Fiocruz elege nova gestão para 2009-2012

Seguindo a sua tradição participativa e democrática a Fiocruz 
realizou, em outubro de 2008, nova eleição para presidência. Apesar 
da candidatura única, os servidores da Fiocruz deram mais uma 
prova de cidadania e responsabilidade, participando ativamente do 
pleito. As reuniões ocorridas durante a campanha eleitoral reuniram 
mais de 1.500 participantes para discutir as propostas do candidato 
para a nova gestão. Compareceram às urnas 3.143 votantes.

Tendo como mote de campanha História, Compromisso e Inovação, 
Paulo Gadelha foi escolhido presidente ao obter 2.870 votos dos 
servidores que trabalham no Rio de Janeiro e nas unidades da 
Fiocruz em Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Paraná e 
Distrito Federal, alcançando 91,3% dos votos válidos.

Graduado em medicina pela Uerj, o cearense Paulo Ernani Gadelha 
Vieira presidiu a Associação de Médicos Residentes do Rio de 
Janeiro e a Associação Nacional de Médicos Residentes. Mestre em 
medicina social pela Uerj e doutor em saúde pública pela Fiocruz, 
é vice-presidente da Fundação desde 2001. Relator Geral da 12ª 
Conferência Nacional de Saúde, em 2003, é membro da Comissão 
Intersetorial de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Saúde.

Planejamento estratégico participativo

A partir de 2005, a Fiocruz consolidou um novo modelo de planejamento, trazendo profundas 
transformações na tradicional forma de sistematização de ações, organizada segundo 
estruturas executoras por grupos de atividades ou tarefas. O resultado dessa mudança tem 
sido a maior integração dos planos das unidades da Fiocruz, enfatizando objetivos de caráter 
estratégico e grandes áreas de atuação para a solução de problemas/situações de saúde de 
interesse nacional.

Estas inovações têm contribuído, nos últimos anos, para um maior alinhamento institucional 
aos diversos instrumentos de planejamento governamental, especificamente o Plano Nacional 
de Saúde e os Planos Plurianuais do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Exemplo 
disso foi a participação de representantes da instituição na formulação dos PPA 2004-2007 
e 2008 – 2011 do MS. 

GESTÃO MODERNA E DEMOCRÁTICA COMO 
FUNDAMENTO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 
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O número de programas em que a Fiocruz atua demonstra o alcance e a diversidade de 
atividades desenvolvidas pela instituição. Neste âmbito, os programas de Ciência, Tecnologia 
e Inovação em Saúde, e Educação Permanente e Qualificação Profissional para o SUS são os 
mais abrangentes, uma vez que praticamente todas as suas unidades desenvolvem algum 
projeto ou processo a eles vinculado. Em 2008, a Fiocruz foi responsável pela execução de 18 
ações finalísticas correspondentes a cinco programas ministeriais, além de 5 ações relativas 
ao programa de administração da unidade.

As estratégias de atuação da Fiocruz estão definidas no seu Plano Quadrienal 2005-2008 (PQ) 
aprovado no V Congresso Interno, em 2005, com a participação de cerca de 400 delegados de 
todas as unidades. O PQ cumpre o papel de articular a missão institucional e as principais 
linhas de atuação expressas no PPA-Fiocruz (programas e ações do governo federal sob 
responsabilidade da instituição) e os objetivos e projetos detalhados em seus Planos Anuais.

As diretrizes estratégicas e prioridades institucionais definidas 
no PQ, resultam da análise do contexto externo e interno, 
identificando os desafios existentes nos sistemas de saúde e 
de ciência e tecnologia em saúde e os fatores que facilitam ou 
dificultam a atuação da Fiocruz para seu enfrentamento. O modelo 
de gestão participativa inclui espaços para avaliar o andamento 
das políticas institucionais e sugerir inovações, como as Plenárias 
Extraordinárias do Congresso Interno e o Coletivo de Gestores.

Em 2006, consciente da necessidade de adequação às inovações 
no planejamento, a instituição promoveu uma ampla discussão para aperfeiçoar suas 
estruturas e processos, que culminou na realização de uma Plenária Extraordinária do V 
Congresso Interno. Novamente com a participação de mais de 400 delegados, a plenária 
aprovou o documento “Diretrizes para Adequação da Estrutura Organizacional da Fiocruz”. 
Quatro aspectos foram considerados fundamentais para a inovação organizacional:

•	 Fortalecimento de estruturas horizontais de coordenação, com a constituição de redes 
internas de trabalho;

•	 Fortalecimento da gestão estratégica/tecnológica e de funções administrativas;
•	 Redução das estruturas hierárquicas intermediárias;
•	 Como conseqüência deste último, privilegiar estruturas adhocráticas e flexíveis, em 

substituição a estruturas verticais fixas e limitadas na adaptação ao novo ambiente 
institucional.

Neste processo de avaliação permanente, em 2007, os dois primeiros anos de implantação do 
PQ 2005-2008 foram analisados no IV Coletivo de Gestores da Fiocruz. Em sua reunião anual, 
cerca de 200 gestores da instituição discutiram a necessidade de reorientação de objetivos 
e metas para o período. Analisaram em profundidade as fragilidades do PQ, ampliando a 
capacidade de sua execução e apresentando propostas para novas demandas colocadas pelo 
Ministério da Saúde e pelo SUS. 
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A Fiocruz no Programa Mais Saúde: A estratégia do setor 
saúde para o Programa de Aceleração do Crescimento do 
Governo Federal

O lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pelo Governo Federal 
implicou em uma significativa mudança no papel do Estado brasileiro, resgatando seu papel 
no planejamento do crescimento econômico e na regulação das relações público-privado. 
A previsão de investimentos em áreas estratégicas como energia, saneamento e habitação 
representa um grande avanço, na medida em que possibilita impactos positivos na geração 
de empregos e na qualidade de vida da população.

No lastro desta política, o Ministério da Saúde lançou, em dezembro de 2007, o Programa Mais 
Saúde, também conhecido como o PAC da Saúde. Tal programa parte da concepção de que 
a situação de saúde, embora seja fundamentalmente determinada pela situação econômica, 
também atua como sua condicionante. Ou seja, o desenvolvimento social também é um 
meio para o desenvolvimento econômico. Assim, somente através de políticas econômicas e 
sociais integradas, o desenvolvimento sustentável é possível.

O Mais Saúde traz diretrizes, objetivos, medidas e metas prioritárias para o período 2008-
2011. As medidas apresentadas são estruturadas por eixos que permitem articular a dimensão 
econômica e a dimensão social da saúde. Todos os eixos convergem para a construção de 
um sistema de saúde universal que se associa a um padrão de desenvolvimento nacional 
voltado para a qualidade de vida de seus cidadãos em suas múltiplas dimensões. Os sete 
eixos que compõem o Mais Saúde são: 1) Promoção da Saúde; 2) Atenção à Saúde; 3) 
Complexo Industrial da Saúde; 4) Força de Trabalho em Saúde; 5) Qualificação da Gestão; 6) 
Participação e Controle Social e; 7) Cooperação Internacional.

A Fiocruz participou intensamente da construção e da implantação do Programa Mais Saúde. A sua 
importância na concretização do Programa pode ser avaliada a partir dos seguintes indicadores:

Objetivos:
•	15	Objetivos	Estratégicos	com	contribuição	da	Fiocruz	
•	23	Objetivos	de	Contribuição	
•	29	Indicadores	de	Contribuição	
Medidas:
•	20	Medidas	de	responsabilidade	da	Fiocruz	
Ações:
•	25	Ações	de	responsabilidade	da	Fiocruz	
Orçamento das ações Fiocruz: 
•	Total	previsto	PPA	:	R$	1.016.930.000	
•	Total	previsto	Expansão:	R$	1.868.890.608	
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Das quinze ações do Complexo Industrial da Saúde, a Fiocruz é responsável direta por cinco 
e tem contribuição em treze. As cinco ações com participação direta da Fiocruz são:

•	 Implantação do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
•	 Estruturar cinco novas unidades da Fiocruz (RO, PI, CE, MS, PR)
•	 Dispor de biotérios capazes de atender às demandas de C&T em saúde
•	 Aumentar a produção de medicamentos pelos laboratórios oficiais
•	 Atender a 80% das necessidades do Programa Nacional de Imunizações, envolvendo o 

domínio do ciclo tecnológico das vacinas do PNI

Já na Cooperação Internacional, das oito ações previstas, cinco estão sob responsabilidade 
direta da Fiocruz:

•	 Apoiar 20 Institutos Nacionais de Saúde Pública (INSP); apoiar 25 Escolas de Saúde 
Pública (ESP) e apoiar 50 Escolas Técnicas

•	 Instalação o escritório da Fiocruz junto à União Africana
•	 Implantação da fábrica de antiretrovirais em Moçambique
•	 Cooperação técnica com o Governo de Cuba para produção de Interferon Peguilado
•	 Apoiar a constituição da Rede Pan-amazônica de C&T em Saúde

Expansão geográfica da Fiocruz: reduzindo as iniqüidades em 
ciência e tecnologia
Ganhou envergadura, em 2008, a estratégia de expansão da rede nacional de ciência e 
tecnologia em saúde, mediante a implantação de novas unidades da Fiocruz, especialmente 
nas regiões que mais carecem de capacidade científico-tecnológica instalada como estratégia 
para o seu crescimento.

Durante as discussões do Programa Mais Saúde estabeleceu-se que a implantação de unidades 
com capacidade de produção científica e tecnológica em saúde, especialmente nas regiões 
econômica e socialmente mais carentes, seria fator importante para o desenvolvimento. Além 
de ampliar a capacidade de geração de conhecimentos e tecnologias capazes de melhorar as 
respostas do setor saúde aos problemas regionais da população brasileira, esta estratégia 
contribui para o crescimento econômico, fixando trabalhadores especializados nas várias 
regiões e gerando produtos que podem ser absorvidos pelo setor produtivo regional e local. 
Neste período, foi criada uma nova unidade técnico-científica, o Instituto Carlos Chagas (ICC), 
que incorporou as principais funções do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), 
organização privada sem fins lucrativos, que tinha a Fiocruz como principal mantenedora. 
Esta nova unidade direcionará sua elevada capacidade de produção científica nas fronteiras 
do conhecimento biológico para atender problemas específicos da Região Sul do país, a 
maioria dos quais comuns aos países vizinhos do MERCOSUL.
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Simultaneamente, avançaram as discussões estratégicas e 
as negociações para a estruturação de unidades da Fiocruz 
em Rondônia, Mato Grosso do Sul, Ceará e Piauí. Nos dois 
primeiros estados, em 2008, já foram designados os diretores 
e realizados seminários de planejamento estratégico, além 
de já terem sido cedidos os terrenos para a construção das 
futuras unidades.

A estas ações deve ser acrescentada a inauguração do 
Escritório Regional da Fiocruz para o continente africano, com sede em Maputo, Moçambique, 
ao qual foi feito referência no capítulo sobre cooperação técnica internacional. 

Gestão de recursos orçamentário-financeiros

Comportamento das Receitas
A receita total da Fiocruz em 2008 foi de pouco mais de R$ 2 bilhões, incluindo receitas da 
Lei Orçamentária Anual (tesouro - custeio e capital 18% e receitas próprias 5%), pagamento 
de servidores (29%) e outras fontes, como transferências federais e da Fundação de Apoio - 
Fiotec (48%). O gráfico a seguir mostra a preponderância dos recursos extra-orçamentários, 
que representaram quase 50% da dotação orçamentária final, mantendo-se os padrões 
apresentados nos três últimos anos.

Distribuição da dotação orçamentária 
 final segundo fontes de receita Fiocruz, 2008

Como se observa no gráfico a seguir, tanto os recursos genuínos do tesouro para custeio e 
capital quanto os de outras fontes apresentaram significativa variação positiva no período entre 
2005 e 2008. No entanto, o incremento dos recursos de fontes externas à Fiocruz foi muito 
superior. Nos últimos quatro anos, a dotação do tesouro variou 33,8%, enquanto os recursos 
negociados pela Fiocruz - a partir de transferências, portarias e com a gestão de projetos pela 
Fiotec – teve um aumento de 89,1%, alcançando o expressivo valor de R$ 953 milhões em 2008.
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Evolução do orçamento do tesouro e outras fontes, Fiocruz 2005 -2008*

*Exclui pessoal. Na fonte LOA estão excluídos os recursos de Receita Própria

Comportamento das Despesas
As despesas operacionais totais, em 2008, alcançaram R$ 1,9 bilhão, o que representa um 
expressivo incremento de 38% em relação ao ano anterior. Mais da metade dos recursos 
executados, cerca de R$ 881,2 milhões, é proveniente de transferências do MS para as 
unidades de produção (Biomanguinhos e Farmanguinhos) e para o gerenciamento de 
programas específicos pela Presidência da Fiocruz e da arrecadação do Programa Farmácia 
Popular do Brasil. Os recursos vindos da Fiotec foram da ordem de R$ 122,7 milhões.

As demais unidades foram responsáveis por R$ 426,3 milhões das despesas realizadas e o 
custo com pessoal e encargos chegou a R$ 574,6 milhões. O pagamento de servidores tem 
representado uma parcela importante do aumento das despesas nos últimos dois anos, em 
função da incorporação dos aprovados no concurso de 2006 e de concursados remanescentes 
em 2008. Além disso, houve um significativo aumento na folha decorrente das negociações 
salariais com os MS e MPOG.

Evolução das despesas operacionais totais da Fiocruz 2003-2008

Os programas de Ciência e Tecnologia em Saúde e de Vigilância, Prevenção e Controle de 
Doenças foram responsáveis por praticamente 80% das despesas realizadas na Fiocruz em 2008. 
Fazendo parte destes programas, as ações de Produção de Vacinas, Reagentes e Biofármacos 
(37%), Produção de Medicamentos (13%) e Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde 
(11%) foram responsáveis por mais da metade das despesas totais no ano.
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Despesas Operacionais segundo programas e ações do PPA, Fiocruz 2008
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Distribuição das despesas operacionais totais 
segundo programas do PPA, Fiocruz 2008

Distribuição das despesas operacionais totais
 segundo ações do PPA, Fiocruz 2008

Gestão do trabalho
A política de redução do Estado na década de 90, aliada ao aumento de aposentadorias em 
2003, geraram como conseqüência um significativo déficit na força de trabalho da Fiocruz, 
que teve que ser  parcialmente suprido por outras formas de vinculação do trabalho. Assim, 
a força de trabalho da Fiocruz era composta, em 2005, por cerca de 7.900 trabalhadores, dos 
quais apenas 3.300 eram servidores ativos (41,8%). 

Esta situação foi objeto de um Termo de Acordo de Compromisso, com os órgãos de controle 
externo dos poderes Executivo e Legislativo, pelo qual a Fiocruz deveria esgotar todos os 
meios possíveis junto aos Ministérios da Saúde e do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), para substituir por concurso aquela força de trabalho terceirizada que exercia 
funções previstas no Plano de Carreira da instituição. Desta forma, o desafio de substituição 
dos postos de trabalho terceirizados foi iniciado com a criação de 3000 novas vagas. O 
MPOG autorizou a realização de concurso público para substituir 1.000 postos de trabalho 
terceirizados, ainda no ano de 2006.
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Em 2008, a força de trabalho da Fiocruz foi de 10.168 
trabalhadores, sendo que 45,3% são servidores e 54,8% são 
trabalhadores contratados pela Fiocruz através de empresas 
prestadoras de serviços, cooperativas e programas sociais, a 
maior parte exercendo funções administrativas de apoio.

Nos últimos anos, a instituição tem adotado duas estratégias 
principais no campo da gestão do trabalho. A primeira é a 
regularização de todos os contratos de trabalho, de modo a garantir os direitos trabalhistas de 
todos os colaboradores da Fiocruz. As cooperativas, por exemplo, vêm sendo substituídas por 
empresas na prestação de serviços e o número de trabalhadores da Fiocruz a elas vinculados 
passou de mais de 800, em 2005, para apenas 57 em 2008.

A segunda estratégia é a progressiva substituição da força de trabalho terceirizada por servidores 
admitidos por concurso. Entre 2006 e 2007, foram admitidos 1002 novos concursados, 
representando cerca de 10% da força de trabalho no período e fazendo com que o número de 
servidores chegasse a 4.202. Em 2008, foram incorporados mais 476 novos servidores que 
haviam sido aprovados no concurso realizado em 2006.  Nunca, em tempo algum, realizaram-
se na instituição concursos públicos desta monta, num quadriênio.

O quadro abaixo mostra a evolução da composição da força de trabalho da Fiocruz a partir 
do ano em que foi realizado o último concurso. 

Nº de servidores e terceirizados, Fiocruz 2006 - 2008

Em relação à Capacitação da Força de Trabalho, são vários os processos implementados 
na Fiocruz para sensibilização, atualização e especialização dos seus trabalhadores. Em 
2008, a Fiocruz apresentou um Plano de Capacitação ao MPOG com a finalidade de promover 
ações para o desenvolvimento e aprimoramento contínuo dos servidores, que possibilitem a 
melhoria do desempenho individual e institucional. Este plano também atende às orientações 
do governo para o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal, baseadas 
em Gestão por Competências. Foram relacionadas 14 áreas de conhecimento no plano de 
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capacitação: Saúde Pública; Ciência, Tecnologia e Inovação; Educação; Gestão de Pessoas; 
Formação Inicial; Gestão da Informação; Informática; Língua Estrangeira; Complexo Industrial 
da Saúde; Planejamento; Economia; Orçamento e Finanças; e Desenvolvimento Gerencial.  
Assim, apenas nos últimos dois anos, houve mais de 7000 servidores egressos de cursos de 
capacitação em diversas modalidades, incluindo 30 doutores, 47 mestres e 32 especialistas. 
Como resultado desta política, 3493 servidores, representando 77,54% do total, possuem 
adicional de titulação (especialização, mestrado ou doutorado). Destes, 52,7% possuem 
mestrado e/ou doutorado. Após um ciclo de crescimento do indicador, a queda em 2008 deve 
ser atribuída a incorporação de cerca de 500 novos servidores de nível junior, que deverão ser 
objeto específico desta estratégia para o futuro. Ainda assim, a Fiocruz continua situada em 
uma posição muito superior a instituições congêneres de ciência e tecnologia do país. 

Percentual de servidores com adicional de titulação
Fiocruz 2005-2008

Gestão da Qualidade e Excelência na Gestão

Consciente da importância da gestão de sistemas da qualidade para assegurar os resultados 
dos produtos e serviços realizados pela Fiocruz, a preocupação institucional com a 
implantação e manutenção de procedimentos de gestão da qualidade data de mais de uma 
década, particularmente para algumas das atividades de produção e de ensaios de controle 
da qualidade de produtos.

As ações de gestão da qualidade eram predominantemente resultado da iniciativa isolada 
de algumas das unidades, a partir de 2007, a Fiocruz institucionaliza seu Comitê de Gestão 
da Qualidade com o objetivo de coordenar, harmonizar e potencializar as ações nas diversas 
unidades. Assim, em 2008, a Fiocruz alcançou 64 certificações/acreditações de ensaios ou 
processos. Os principais destaques nesta área foram:

•	 manutenção da acreditação na norma NBR ISO/IEC17025 pelo INMETRO de alguns 
principais ensaios no INCQS;
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•	 acreditação na norma NBR ISO/IEC17025 para ensaios de calibração de Biomanguinhos;
•	 certificação de Boas Práticas de Fabricação – BPF das linhas de sólidos, semi-sólidos, 

antibióticos e produtos sujeitos a controle especial em Farmanguinhos;
•	 certificação de Boas Práticas de Fabricação – BPF em Biomanguinhos,  das linhas de 

produção das vacinas e kits para diagnóstico pela ANVISA e de kits para diagnóstico 
canino pelo Ministério de Agricultura, Pesca e Agricultura (MAPA); 

•	 pré-qualificação da vacina Meningite A e C pela OMS;
•	 habilitação pela SVS de laboratórios de referência diagnóstica do IOC, IPEC, CPqAM e 

CPqRR, segundo a norma ISO-NBR 15189 / NIT-DICLA 083.

Outras atividades de adesão gradual das unidades às diversas normas / critérios de gestão 
da qualidade, durante o período 2005 – 2008, incluem: 
•	 Adesão da área de produção de kits diagnósticos do ICC às BPF;
•	 Adesão de Biomanguinhos, CDTS e ICC aos critérios das BPL;
•	 Unidades prestadoras de serviços assistenciais de saúde da Fiocruz - IFF, IPEC e CSEGSF/

ENSP - deram continuidade ao processo de preparação para acreditação hospitalar pelo 
Joint Commission International.  O CPqRR e o Núcleo de Saúde do Trabalhador, da Direh, 
também já aderiram e vêm avançando no processo de acreditação hospitalar, com o qual 
83% das unidades prestadoras de serviços assistenciais já formalizaram a adesão ao 
processo de acreditação hospitalar;

•	 Biomanguinhos e o IFF avançam na adesão das pesquisas clínicas aos critérios das Boas 
Práticas Clínicas – BPC;

•	 IPEC e Farmanguinhos mantêm a habilitação da ANVISA para realizar ensaios 
de bioequivalência e equivalência química, 
respectivamente;

•	 Biomanguinhos inicia a adesão de práticas ambientais 
aos critérios da Norma ISO 14000;

•	 COC estuda a adesão da unidade aos requisitos da 
Norma ISO 9001: 2000. 

Paralelamente, a presidência da Fiocruz inicia, em 2003, 
um processo de auto-avaliação do seu processo de gestão 
institucional em uma iniciativa impar da Secretaria de 
Gestão Pública do MPOG. 

Como resultado, a Fiocruz se engaja em um processo de 
melhoria continuada que veio culminar com um novo 
processo de auto-avaliação do desempenho institucional, 
em 2007, desta vez segundo os critérios do Programa 
GesPública, do Governo Federal e a candidatura oficial ao 
Prêmio Nacional da Gestão Pública – PQGF, para o ciclo 
2008-2009.
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Gestão Ambiental, Biossegurança 
e Saúde do Trabalhador

A Fiocruz conta com um programa institucional, 
denominado Fiocruz Saudável, voltado para 
a melhoria da qualidade de vida dos seus 
trabalhadores que articula, em uma linha 
de atuação conjunta, a gestão ambiental, 
a promoção da saúde do trabalhador e a 
biossegurança.

Na área de Gestão Ambiental, a Fiocruz 
tem atuado em três linhas principais: a) 
ecoeficiência, b) gestão de resíduos e c) 

campanhas de conscientização. A promoção dessas ações se dá através de eventos de 
qualificação e sensibilização da força de trabalho, envolvendo a todos em campanhas de 
coleta seletiva e práticas de reutilização de recursos recicláveis e de substituição de insumos 
plásticos descartáveis por reutilizáveis.  No âmbito administrativo, as compras sustentáveis 
priorizam a aquisição de produtos ecológicos, como papéis reciclados para impressão de 
documentos e equipamentos elétricos eficientes.

Em ecoeficiência, foram desenvolvidos, no último quadriênio, os seguintes projetos 
diretamente ligados à conservação de recursos não renováveis e preservação de ecossistemas: 
uso eficiente da água e reúso de esgoto tratado para irrigação de áreas verdes, climatização 
e reserva técnica de incêndio; reúso de água de chuva dos telhados das oficinas da DIRAC; 
implementação e monitoramento de sistemas de medição, elaboração de projeto para 
a eficiência energética na sede da DIRAC; padronização de equipamentos eficientes; e 
implementação da subestação de 138 KV, que visa reduzir o custo do consumo de energia 
elétrica e aumentar a capacidade de transformação de energia para o campus. 

Em gestão de resíduos, algumas das ações mais importantes estão ligadas ao controle de 
resíduos perfuro-cortantes e químicos, gerenciamento de resíduos radioativos, compostagem, 
coleta seletiva e adoção do sistema da Qualidade – Meio Ambiente, para introduzir a cultura 
da qualidade e normatização de ações ambientais, prevendo a adoção de medidas integradas 
em todas as unidades da Fiocruz. 

Outra frente de ação foi a realização de campanhas de conscientização, incluindo ciclos 
de palestras sobre resíduos químicos; a Semana do Meio Ambiente e o evento Fiocruz pra 
Você, realizados anualmente; e a coleta seletiva solidária (papel, cartuchos de impressoras, 
lâmpadas, pilhas, óleo de cozinha, RX, entre outros). Há ainda a divulgação na creche da 
Fiocruz dos projetos de coleta seletiva e compostagem dos resíduos vegetais das podas, 
com o objetivo de educar a geração futura na busca de uma sociedade mais sustentável e 
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sensibilizar os pais e parceiros da creche sobre a necessidade de revisão dos conceitos de 
consumo e meio ambiente. Existe ainda o programa de visitas técnicas a áreas de interesse 
ambiental: estações de captação de mananciais de água (Guandu e Ribeirão da Lages) e 
Usina do Caju (Comlurb).  Para difundir informações e ampliar a consciência sanitária, são 
distribuídos no campus impressos voltados para a responsabilidade ambiental.

Com relação à Biossegurança, a Comissão Técnica de Biossegurança da Fiocruz (CTBio) 
e as comissões internas de todas as unidades deram andamento ao Plano Plurianual de 
Biossegurança. Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se a contínua adequação da 
infra-estrutura e capacitação relativa à implantação de requisitos.

Ademais, entre 2005 e 2008, foram qualificados 1074 trabalhadores da Fiocruz em cursos 
de sensibilização e informação em biossegurança. Resultado de uma parceria entre Direh, 
Ensp e CTBio, estes cursos tiveram como conteúdos temas como Biossegurança Hospitalar, 
Sistema de Notificação de Acidentes de Trabalho, Descarte de Resíduos, Prevenção e Combate 
a Incêndios, Primeiros Socorros e Segurança Química em Laboratório, Qualidade do Ar e 
Questões Éticas em Biossegurança.

Trabalhadores qualificados em biossegurança
Fiocruz 2005-2008

No que diz respeito à Saúde do Trabalhador, o programa institucional voltado para este 
objetivo destina-se a desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde e bem-estar dos 
trabalhadores. A Fiocruz conta com uma Coordenação de Saúde do Trabalhador, ligada à 
Diretoria de Recursos Humanos, que desenvolve ações de Pronto Atendimento universal aos 
trabalhadores e coordena o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e 
o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), além de atividades educativas de 
informação e educação para a saúde do trabalhador. Conta com profissionais das áreas de 
Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Ergonomia, Psicologia, Serviço Social, 
Nutrição e Engenharia de Segurança do Trabalho, entre outros.
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O gráfico abaixo mostra a evolução do número de atendimentos em saúde do trabalhador 
desde 2005. 

Número de atendimentos em saúde do trabalhador,
Fiocruz 2005-2008

Ouvidoria
A Ouvidoria da Fiocruz, surgida a partir de uma demanda colocada pelos servidores durante 
o IV Congresso Interno, começou o atendimento efetivo ao público em abril de 2005, 
marcando sua presença com o fortalecimento de parcerias com as unidades e seus dirigentes, 
e procurando, por meio dos mecanismos institucionais, responder com rapidez e eficiência 
às manifestações dos usuários da Instituição. Desde então, as atividades realizadas pela 
Ouvidoria vem conquistando a confiança e o reconhecimento do público externo. 

No âmbito interno da organização vem tendo amplo acolhimento, não só pela compreensão 
do seu trabalho como também pela força e dinamismo no estímulo à gestão participativa. 
Assim, em 2008, realizou 1252 atendimentos, superando em 68,73% o ano anterior. As 
manifestações de elogio, em detrimento das reclamações de qualquer ordem, mostram uma 
tendência extremamente favorável, com um aumento continuado e significativo nos últimos 
anos, passando de 3,6% em 2005 para 19,4% em 2008.

Número de atendimentos da Ouvidoria,
Fiocruz 2005-2008
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Fortalecimento da Infra-estrutura

Nos últimos quatro anos a Fiocruz investiu fortemente em 
infra-estrutura, proporcionando a expansão das atividades de 
produção, pesquisa, ensino e atenção especializada e também 
na adequação das áreas de trabalho às normas e exigências da 
qualidade, de gestão ambiental e de biossegurança. Entre os 
principais investimentos do quadriênio, destacam-se:

•	 Construção do Prédio Hélio e Peggy Pereira, virologia do Instituto Oswaldo Cruz. O 
novo espaço conta com 6 mil m² e é dedicado à pesquisa em gripe, rubéola, diarréias virais, 
hepatite viral, febre maculosa, dengue e outros importantes agravos de saúde pública. 
O prédio abriga nove laboratórios de pesquisa e dez serviços de referência estratégicos 
credenciados pelo Ministério da Saúde. As atividades científicas são desenvolvidas de 
acordo com padrões avançados de biossegurança, que inclui uma moderna plataforma 
de nível de nível biológico de segurança 3. Ao todo foram investidos R$ 19 milhões na 
estruturação do novo prédio.

•	 Construção do Centro de Produção de Antígenos Virais - CPAV. Com uma área total 
construída de 9.9 mil m², o CPAV tem duas áreas independentes e classificadas para cultura 
de células em volumes industriais e outras duas áreas independentes, classificadas de 
biocontenção, para a produção de vírus, permitindo a produção de dois tipos de vacinas 
simultaneamente. Com capacidade para fabricar cerca de 100 milhões de doses de vacinas 
virais por ano, iniciou a produção da vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e 
rubéola), implementada no contexto do acordo de transferência de tecnologia iniciado em 
2004 com o laboratório GlaxoSmithKline. No CPAV também são produzidas outras vacinas 
virais, como as usadas contra rotavírus, varicela, hepatite A, febre amarela inativada, 
poliomielite inativada e dengue.

•	 Construção do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reagentes 
Diagnósticos - CIPBR. Em fase final de construção, sua inauguração está prevista para o 
início de 2010. Com sua finalização, será viabilizada a produção nacional de biofármacos, 
além da produção em escala piloto de insumos de saúde desenvolvidos na Fiocruz.

•	 Ampliação dos laboratórios de pesquisa do CPqAM. Foram inaugurados quatro 
novos laboratórios nas áreas de entomologia, imunologia, microbiologia e parasitologia. 
O investimento na ampliação desses espaços chegou a quase R$ 6,5 milhões e resultou no 
ganho de mais dois pavimentos, além da reforma dos dois que já existiam (laboratórios, 
no térreo e gabinetes dos pesquisadores, no primeiro andar). A área ocupada passou de 
2 mil para 4 mil m².

•	 Construção do novo prédio do ambulatório Souza Araújo de atendimento à 
hanseníase. O novo espaço compreende uma área de 400m² e conta com dois consultórios, 
uma seção de serviço social e salas de triagem de pacientes, de coleta para exames e 
pequenas cirurgias, de fisioterapia e de neurologia. As novas instalações garantem 
qualidade de atendimento nas cerca de 450 consultas realizadas a cada mês.
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ORGANOGRAMA
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Fundação Oswaldo Cruz
Presidente
Paulo Marchiori Buss

Gabinete
Arlindo Fábio Gomez de Sousa

Vice-Presidente de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico (VPPDT)
José da Rocha Carvalheiro

Vice-Presidente de Serviços de Referência e 
Ambiente(VPSRA)
Ary Carvalho de Miranda

Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Institucional e Gestão do Trabalho (VPDIGT)
Paulo Gadelha

Vice-Presidente de Ensino, Informação e 
Comunicação (VPEIC) 
Maria do Carmo Leal

Vice-Presidente de Produção e Inovação em 
Saúde (VPPIS) 
Carlos Augusto Grabois Gadelha

Diretoria Regional de Brasília – DIREB 
(Fiocruz Brasília)
Fabíola de Aguiar Nunes

Assessoria de Cooperação Internacional – ACI 
José Roberto Ferreira

Coordenação de Gestão Tecnológica – GESTEC
Maria Elza Possas

Coordenação de Comunicação Social – CCS 
Thereza Christina de Aguiar Tavares

Procuradoria Geral
Antônio Cesar Silva Mallet

Auditoria Interna – AUDIN 
Silvina da Costa Marques

Ouvidoria Fiocruz
João Luiz de San Tiago Dantas Barbosa Quental

UNIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS

Casa de Oswaldo Cruz – COC 
Nara Azevedo

Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde – ICICT 
Ilma Noronha

Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães – CPqAM 
(Fiocruz Pernambuco) 
Eduardo Freese

Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz – CPqGM 
(Fiocruz Bahia)
Mitermayer Galvão Reis

Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane – 
CPqLMD (Fiocruz Amazonas)
Roberto Senna Rocha

Centro de Pesquisa René Rachou – CPqRR 
(Fiocruz Minas Gerais)
Álvaro José Romanha

Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP 
Antônio Ivo de Carvalho

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – 
EPSJV 
André Malhão

Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas – 
IPEC
Valdiléia Veloso

Instituto de Tecnologia em Fármacos de 
Manguinhos – Farmanguinhos 
Eduardo Costa

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 
de Manguinhos –  Biomanguinhos
Akira Homma

Instituto Fernandes Figueira – IFF 
José Augusto Alves de Brito

Instituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde – INCQS 
André Gemal

Instituto Oswaldo Cruz – IOC 
Tania Araújo Jorge

UNIDADES TÉCNICA DE APOIO

Centro de Criação de Animais de Laboratório – 
CECAL
Antenor Andrade

UNIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS

Diretoria de Planejamento Estratégico
Felix Rosenberg

Diretoria de Administração do Campus 
Fernando Carvalho 

Diretoria de Administração
Cristiane Sendim

Diretoria de Recursos Humanos
Leila de Mello Yanez Nogueira
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UNIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS

Instituto Oswaldo Cruz, IOC
É a primeira das Unidades organizacionais da Fiocruz e o seu principal órgão de pesquisa 
biomédica. Foi criado por Oswaldo Cruz em 1900, como Instituto Soroterápico Federal e tem 
definida sua missão como “promover política, gestão e ações de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico, formação de recursos humanos, informação, comunicação e prestação de 
serviços de referência na área biomédica”. 

Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães, CPqAM 
Criado em 1950, em Recife (PE), o CPqAM tem como missão “realizar pesquisas nas áreas de 
Medicina Tropical, da Biologia pura e aplicada e da Saúde Pública, realizar Desenvolvimento 
Tecnológico, formar pesquisadores e recursos humanos para à Saúde, prestar assessoria 
técnica ao SUS e às instituições de caráter científico-tecnológico, participar do Sistema de 
Informação em Saúde e em Ciência & Tecnologia”.

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, ENSP
Criada em 1954, a ENSP tem sua missão definida como “atuar na formação de pessoal de 
nível superior especializado em alto nível, na produção de conhecimento e na prestação de 
serviços na área da saúde pública, além de oferecer cooperação técnica a diversos estados e 
municípios do País”.

Centro de Pesquisa René Rachou, CPqRR
Criado em 1955, em Belo Horizonte (MG), o CPqRR tem como missão “gerar, adaptar e 
transferir conhecimento científico e tecnológico em saúde, e dar apoio estratégico ao Sistema 
Único de Saúde, através de atividades integradas de pesquisa, formação de recursos humanos 
e prestação de serviços, contribuindo para promover à saúde da população”.

Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz, CPqGM
Criado em 1957, em Salvador (BA), o CPqGM tem como missão “desenvolver e implementar 
atividades e ações de pesquisa biomédica, ensino, formação de recursos humanos e assistência 
de referência, voltadas para a saúde da coletividade do Estado da Bahia e do Brasil”.

Instituto Fernandes Figueira, IFF
Criado em 1924, por Carlos Chagas e seu auxiliar, no então Departamento de Saúde Pública, 
o médico Antônio Fernandes Figueira, o IFF incorporou-se à Fiocruz em 1970. Desde então, 
desenvolve atividades de: “pesquisa, ensino e assistência de referência no âmbito da saúde da 
mulher, da criança e do adolescente, constituindo-se em pólo gerador e difusor de tecnologias 
nestes campos, bem como em Centro de Referência para o Sistema Único de Saúde, SUS”.

Missão das Unidades Técnico-Científicas e de Apoio
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Instituto de Tecnologia em Fármacos, Far-Manguinhos
Teve origem no Serviço de Medicamentos do Departamento Nacional de Endemias Rurais, em 
1956. Na década de 1970 foi integrado à Fiocruz. Sua missão atual é “desenvolver tecnologia 
e produzir medicamentos de interesse da saúde pública, garantindo a disponibilidade de 
medicamentos essenciais à população, priorizando os programas estratégicos do Ministério 
da Saúde e atendendo completamente às secretarias estaduais e municipais de saúde”. 

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Bio-Manguinhos
Bio-Manguinhos, nasceu como Instituto Soroterápico destinado a produzir soros e vacinas. 
No entanto só em 1976 começou a ganhar a feição industrial que tem hoje, voltada para 
“contribuir para a melhoria dos padrões da saúde pública brasileira, através da pesquisa 
tecnológica para desenvolvimento de produtos e produção de imunobiológicos, visando 
atender às demandas geradas pelo quadro epidemiológico mundial e do País”

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, INCQS
Zelar pela qualidade dos produtos consumidos pela população é a tarefa do INCQS. Inaugurado 
em 1981, é o principal órgão nacional de referência nas questões tecnológicas e normativas 
referentes ao controle de qualidade de produtos, insumos, ambientes e serviços no contexto 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, do Programa Nacional de Imunização e de 
outros, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS.

Casa de Oswaldo Cruz, COC
Criada na década de 80, com o propósito de realizar as potencialidades de Manguinhos 
nos campos da cultura e memória história, a COC promove a “preservação da memória 
da Fiocruz e a realização de atividades de pesquisa, ensino, documentação e divulgação 
relativas à história da saúde pública e das ciências biomédicas. Realiza também atividades 
nas áreas de arquivo e documentação histórica, de preservação do patrimônio arquitetônico 
de Manguinhos e de educação e divulgação da ciência”.

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, EPSJV
Criada em 1985, a EPSJV objetiva “promover a Educação Profissional em Saúde, 
prioritariamente em âmbito nacional, através da coordenação e implementação de programas 
de ensino em áreas estratégicas para a Saúde Pública e para Ciência e Tecnologia em Saúde, 
da elaboração de projetos de política, regulamentação, currículos, cursos, metodologias e 
tecnologias educacionais e da produção e divulgação de conhecimento na área de trabalho, 
educação e saúde”.

Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, IPEC     
Concebido por Oswaldo Cruz, em 1912, só foi efetivamente criado seis anos depois, com o 
nome de Hospital Oswaldo Cruz. Firmou-se nos anos seguintes sob a direção do sanitarista 
Evandro Chagas que, ao morrer, em 1940, seria homenageado com a troca do nome do 
Hospital. Embora tenha sempre se dedicado à infectologia, só em 1986 recebeu a configuração 
que tem hoje: uma equipe multiprofissional voltada para o estudo de moléstias infecciosas 
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e parasitárias de alto impacto social. O IPEC operou como Departamento do IOC até sua 
constituição como uma nova Unidade da Fiocruz em 1999. Inicialmente denominado Centro 
de Pesquisas Hospital Evandro Chagas, adquiriu sua denominação atual em 2002.

Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane, CPqLMD
Implantado em 1994, como escritório regional da Fiocruz em Manaus, o CPqLMD 
constitui-se na mais recente Unidade Técnico-Científica da Fiocruz, em 2000, com a 
missão a “produção e desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em saúde, 
integrados ao conhecimento cultural na Amazônia, mediante ações de pesquisa e ensino 
nas áreas da sócio e biodiversidade”.

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, ICICT
A criação do Centro de Informação Científica e Tecnológica, em 1986, foi uma das iniciativas 
da Fundação Oswaldo Cruz para impulsionar sua atuação no campo da informação e 
comunicação em saúde. Participa da formulação de políticas, desenvolve estratégias e 
executa ações de informação e comunicação no campo da ciência e tecnologia em saúde, 
visando identificar e atender as demandas internas, assim como, demandas sociais, do SUS 
e de outros órgãos governamentais.

UNIDADES TÉCNICA DE APOIO 

Centro de Criação de Animais de Laboratório, CECAL
Iniciado por Carlos Chagas na década de 30. O CECAL possui a maior colônia da América do 
Sul de macaco Rhesus trazidos da Ásia, além de manter colônias de camundongos, ratos, 
cobaias, hamsters, coelhos, carneiros, cavalos e primatas. Como uma unidade de apoio, tem 
por objetivo criar e manter animais de laboratório, para atender aos programas de pesquisa, 
de produção, de ensino e de controle da qualidade desenvolvidos na Fiocruz e em outras 
Instituições públicas de pesquisa.

UNIDADES TÉCNICO - ADMINISTRATIVAS
 
Diretoria de Administração, Dirad
A DIRAD é unidade integrante dos Sistemas de Serviços Gerais – SISG, de Administração 
Financeira Federal e de Contabilidade Federal, tendo como missão “desenvolver, disponibilizar 
e implementar soluções e práticas de gestão administrativa para o alcance da missão da 
Fiocruz”. A Dirad é responsável por planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades 
relativas às operações comerciais nacionais e internacionais; à gestão econômica, financeira, 
contábil e dos bens móveis; às informações gerenciais na área administrativa; e dar suporte 
administrativo às Unidades da Fiocruz. 
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Diretoria de Administração do Campus, Dirac
A DIRAC tem como missão planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades 
relativas a obras e reformas da Fiocruz; manutenção preventiva e corretiva de equipamentos; 
funcionamento da infra-estrutura da Fiocruz; e prestação de serviço de apoio operacional 
nos campi de Manguinhos e de Jacarepaguá.

Diretoria de Planejamento Estratégico, Diplan
Compete à Diplan planejar, coordenar, supervisionar e executar as ações inerentes às 
atividades de planejamento e de elaboração da proposta orçamentária, bem como coordenar 
ações na área de desenvolvimento institucional e modernização administrativa; promover 
e acompanhar a articulação inter-institucional da Fiocruz, envolvendo a cooperação técnica 
e financeira; elaborar a programação física-orçamentária das atividades, acompanhar e 
avaliar sua execução; e realizar estudos de campo da gestão estratégica e fornecer subsídio 
ao processo decisório da Fiocruz. A direção da Diplan integra o Fórum de Planejamento do 
Ministério da Saúde.

Diretoria de Recursos Humanos, Direh
A Direh é unidade integrante do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, 
com a incumbência de planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à 
política de recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho e desenvolvimento 
dos recursos humanos da Fiocruz; classificação de cargos e salários, benefícios, pagamento 
e controle de pessoal; política de atenção à saúde do trabalhador da Fiocruz e das suas 
condições de trabalho; e informações gerenciais na área de recursos humanos.
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