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APRESENTAÇÃO

O Instituto Aggeu Magalhães (IAM), a unidade da Fiocruz em Pernambuco, apresenta à socieda-
de seu Relatório Bianual de Atividades, referente aos exercícios de 2015 e 2016. O documento re-
trata um período especialmente desafiador, no qual a capacidade da instituição de dar resposta 
a uma emergência de saúde pública foi testada de forma intensa, em meio a um quadro de crise 
econômica, com forte impacto na redução do seu orçamento. Situado no epicentro da epidemia 
mundial de zika e diante do aumento alarmante nos casos de microcefalia em Pernambuco em 
2015, a unidade atuou com rapidez e protagonismo, esclarecendo aspectos da epidemiologia, vi-
rologia e entomologia da doença, com resultados científicos reconhecidos mundialmente. Atu-
ando em constante articulação com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, entre 
diversas outras entidades, como a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS), a Fiocruz 
PE tornou-se referência no assunto e foi capaz de atrair e alocar recursos de órgãos de fomento 
nacionais e internacionais.

A competência dos nossos pesquisadores no desenvolvimento dos estudos e os resultados al-
cançados, conferem novamente à unidade o reconhecimento internacional como importante 
instituição de pesquisas em saúde.  Um trabalho desenvolvido de forma comprometida com 
a ética e com o rigor científico, que não se limita às descobertas em torno da zika. As ciências 
biológicas, biomédicas e da saúde coletiva também receberam, nesse período, a contribui-
ção de novos conhecimentos gerados pelos pesquisadores e por nossos alunos de mestrado e 
doutorado das pós-graduações em Saúde Pública e Biociências e Biotecnologia em Saúde, da 
Residência Multiprofissional em S. Coletiva e das especializações. Os projetos e iniciativas nas 
áreas de ensino e pesquisa, registrados neste relatório, reafirmam nosso compromisso com a 
geração de conhecimento, inovações tecnológicas e com o fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde (SUS), por meio da formação de recursos humanos e proposições de novas aborda-
gens para o aprimoramento das políticas de saúde.

Vale lembrar que todo esse trabalho foi feito em total alinhamento com as metas propostas 
no planejamento estratégico institucional da unidade com a Fiocruz. Graças ao esforço de to-
dos, conseguimos alcançá-las e muitas vezes superá-las por meio da evolução contínua nos 
processos de trabalho. Exemplos das iniciativas de sucesso nessa direção estão demonstradas 
na parte do documento dedicada à Gestão, onde podem ser conferidas também melhorias 
implementadas na infraestrutura predial e ações em prol da saúde do trabalhador, que inte-
gram todo um conjunto de medidas que ajudam a criar um ambiente de trabalho favorável às 
realizações alcançadas pela Fiocruz PE.

Sinval Pinto Brandão Filho
Diretor
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RESPOSTA RÁPIDA AO ZIKA
No final de 2015 e durante todo o ano de 2016 um agravo em especial mereceu as atenções 
dos pesquisadores da Fiocruz Pernambuco: o zika, por suas implicações num súbito aumento 
da incidência de microcefalia no estado. Ainda antes dessa explosão de casos, no primeiro 
semestre de 2015, a unidade dava apoio laboratorial a estudos em torno de uma doença que 
até então era considerada uma forma mais branda da dengue e que acabou sendo identificada 
como um surto do zika em Pernambuco. 

O alerta inicial para a epidemia de microcefalia foi dado por especialistas locais, envolvidos na 
assistência aos pacientes. A partir de outubro desse mesmo ano, a instituição foi convidada a 
integrar a frente de trabalho montada pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do 
Estado (SES-PE) para estudar o aumento no número de casos de microcefalia no estado - que 
havia crescido nessa época de oito para 20, considerando o mesmo período do ano anterior. 
Sob a coordenação da Fiocruz Pernambuco, foi formado o Grupo de Pesquisa da Epidemia de 
Microcefalia (Merg), responsável pela investigação do assunto sob uma abordagem clínico-epi-
demiológica, integrado por especialistas de diversas instituições nacionais e internacionais. 

Outras duas frentes de atuação – virologia e vetores – foram formadas por profissionais da 
Fiocruz PE para desenvolver pesquisas e ajudar a esclarecer o fenômeno. O crescimento
vertiginoso nos números de casos no estado levou à decretação da emergência de saúde no 
Brasil pelo Ministério da Saúde, em novembro de 2015. Em seguida, em fevereiro de 2016, a 
Organização Mundial da Saúde decretou emergência internacional. 



8

Em paralelo aos trabalhos de investigação, os anos de 2015 e 2016 foram de muito trabalho e de-
safio para a Assessoria de Comunicação (Ascom), setor ligado à Direção da Fiocruz Pernambuco, 
que teve boa parte de suas atividades relacionadas à epidemia de microcefalia associada a zika. 
Nesses dois anos, o atendimento a imprensa foi o maior na história do setor desde a sua criação, 
recebendo 379 solicitações, geradas por busca espontânea ou por sugestões de pauta. Atendi-
mentos que não se resumiram apenas a intermediar o contato dos jornalistas com as fontes, mas 
em diversas outras atividades, entre elas: o assessoramento dos pesquisadores em entrevistas, 
planejamento, realização de coletivas, ajuda na produção das matérias e preparação de releases.

Só em 2016 foram 121 solicitações da imprensa local, 66 da nacional e da 67 internacional, 
com pedidos de entrevistas oriundos de vários países e dos mais importantes veículos da co-
municação mundial. The New York Times, Times (EUA), Star (Canadá), RTL (TV holandesa), a 
TV FT-1, da França, a BBC de Londres, a Seven News (Austrália), Channel Asia e as agências de 
notícias Reuters e Associated Press foram alguns dos veículos estrangeiros atendidos.

O trabalho de assessoria de imprensa desempenhado pela Ascom/Fiocruz PE, frente a epide-
mia de zika, contribuiu para o aumento da visibilidade dos pesquisadores, dos grupos de pes-
quisa e da instituição junto a novos parceiros científicos e às agências financiadoras mundiais, 
e popularizou a missão institucional e os serviços prestados à população em geral. Além disso, 
fortaleceu a parceria com a imprensa, principalmente local, na divulgação de ações promovi-
das pela Fiocruz.

VIROLOGIA – O início da detecção dos casos de microcefalia encontrou a Fiocruz PE já com um 
projeto - The emergence of Zika Virus in Brazil: investigating viral features and host responses 
to design preventive strategie - aprovado para receber recursos do Fundo Newton. Coordena-
do pelo pesquisador Rafael França do Departamento de Virologia e Terapia Experimental, o 
estudo resultou no sequenciamento pela primeira vez do genoma do vírus zika circulante em 
Pernambuco e na identificação de uma molécula inibidora de parte do sistema imunológico 
do doente, produzida por esse vírus. Essas descobertas, feitas em cooperação por pesquisa-
dores da Fiocruz PE e da Universidade de Glasgow (Reino Unido), foram divulgadas em artigo 
publicado em outubro de 2016, na revista PLoS Neglected Tropical Diseases.  
Os trabalhos desenvolvidos nesse campo deram origem ao Serviço de Referência em Arbo-
vírus (SRA), que presta serviços diagnósticos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e realiza 
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cursos de capacitação e treinamento em diagnóstico molecular de arbovírus para técnicos dos 
laboratórios centrais  (Lacen).

EPIDEMIOLOGIA - O primeiro estudo caso-controle e de coortes de gestantes e bebês com mi-
crocefalia foi realizado sob a coordenação da Fiocruz PE pelo Merg - formado por pesquisado-
res da Fiocruz PE, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade de Pernambuco 
(UPE), Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip),  Secretaria Estadual 
de Saúde de Pernambuco, London School of Hygiene and Tropical Medicine (UK), Universida-
de de Pittsburgh (EUA), Fundação Altino Ventura (FAV), Associação de Assistência à Criança 
Deficiente (AACD), entre outras entidades. O resultado preliminar desse estudo foi publicado 
na revista The Lancet Infectious Disease em setembro de 2016, mostrando que a epidemia de 
microcefalia era o resultado da infecção congênita pelo vírus zika. 

O pioneirismo da iniciativa e a importância dos resultados alcançados resultaram no reco-
nhecimento do trabalho desenvolvido pela pesquisadora Celina Turchi na coordenação dessa 
pesquisa, por parte de instituições nacionais e internacionais. A Revista Nature a incluiu no 
seleto grupo das dez personalidades mais influentes da ciência em 2016. 

ENTOMOLOGIA - Uma pesquisa inédita realizada pela Fiocruz PE detectou a presença do vírus 
Zika em mosquitos Culex quinquefasciatus (a popular muriçoca ou pernilongo doméstico) co-
letados no Recife. Esse achado confirmou a espécie como potencial vetor do vírus causador da 
zika, hipótese que, de acordo com a literatura científica, não havia sido comprovada até aque-
le momento. Em julho de 2016, esse resultado foi anunciado, em entrevista coletiva na sede 
da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Posteriormente, os achados dessa pesquisa, 
incluindo o sequenciamento do vírus zika encontrado dentro de mosquitos Culex, foram pu-
blicados na revista Emerging microbes & infections, do grupo Nature, no artigo intitulado “Zika 
virus replication in the mosquito Culex quinquefasciatus in Brazil”, em agosto de 2017. 

As análises que deram base a esse estudo foram feitas no âmbito do Serviço de Referência 
em Controle de Culicídeos Vetores (SRCCV) da Fiocruz PE, que incluiu no seu escopo de ativi-
dades  o diagnóstico de infecção vetorial por arbovírus. Nesse período, foram coletados, no 
Recife e Região Metropolitana, cerca de dez mil espécimes de mosquitos Aedes aegypti, Aedes 
albopictus e Culex quinquefasciatus, as quais foram encaminhadas ao SRCCV para diagnóstico 
desse tipo de infecção. No biênio 2015/2016, foram então analisados cerca de sete mil mosqui-
tos, provenientes do município do Recife e outros da Região Metropolitana, com diagnóstico 
positivo do vírus zika para Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus. O Serviço recebeu ainda 
amostras de outros estados como, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, encaminhadas pelas 
secretarias municipais e estaduais de Saúde, para o diagnóstico molecular do zika.

WORKSHOP – Nos dias 01 e 02 de março de 2016, o primeiro workshop internacional sobre o 
vírus zika foi promovido pela Fiocruz PE. Denominado “Workshop A, B, C, D, E do Zika Vírus”, 
reuniu especialistas brasileiros e de países como Escócia, Inglaterra e Estados Unidos para dis-
cutir aspectos clínicos, epidemiológicos e biológicos desse vírus, criando um espaço de dis-
cussão mais abrangente sobre o conhecimento disponível sobre esse patógeno, as principais 
dúvidas científicas existentes e os encaminhamentos necessários para solucioná-las. Sucesso 
de público, o evento contou com mais de 600 participações presenciais e 4.424 acessos via 
transmissão pela web, em 26 países, além do Brasil.
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A PESQUISA NA FIOCRUZ PE 
Nascidas para atender a necessidade de estudos sobre as doenças infecciosas e parasitá-
rias que acometiam (e ainda acometem) o nordeste brasileiro, as pesquisas desenvolvidas na 
Fiocruz Pernambuco vem buscando, ao longo dos seus 66 anos de existência, respostas para 
as demandas de saúde que afligem a população nordestina. Demandas essas que foram am-
pliadas não apenas na sua diversidade, como também no seu alcance - uma vez que os seus 
estudos, hoje, tratam de temas de interesse da comunidade científica mundial.

Com uma infraestrutura moderna e pessoal altamente qualificado, a Fiocruz PE consegue 
oferecer à sociedade pesquisa, desenvolvimento tecnológico e serviços de referência, nos 
mais altos padrões científicos mundiais.

FORÇA DE TRABALHO
Setenta e um servidores do quadro permanente da Fiocruz PE, de um total de 196, atuaram 
diretamente em atividades de pesquisa nesse período. Entre eles, pesquisadores, tecnologis-
tas, servidores de outras categorias funcionais e servidores aposentados ainda em atividade. 
Em 2016 esses servidores estavam reunidos em um total de 32 grupos de pesquisa, formal-
mente credenciados junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq).  Vinte desses pesquisadores são também bolsistas de produtividade em pesquisa 
do CNPq.

As áreas de atuação de maior destaque são bacteriologia; protozoologia; virologia; parasito-
logia; doenças transmissíveis; insetos vetores; imunologia aplicada a doenças infecciosas e 
crônicas; bioinformática; dinâmica estrutural de proteínas; saúde pública; epidemiologia; me-
todologia da pesquisa social.

PRODUÇÃO
Em 2015 foram publicados 150 artigos e no ano seguinte foram 166, um incremento na produ-
ção científica da instituição, se comparado ao histórico de publicações da Fiocruz PE. A tabela 
1 detalha essa produção e faz uma relação entre a produção gerada nos últimos anos e o nú-
mero de servidores em atividade de pesquisa na instituição.

TABELA 1 
ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA FIOCRUZ 
PERNAMBUCO ENTRE OS ANOS DE 2015 E 2016.
              
ANO QUANTIDADE SERVIDORES 

EM ATIVIDADE 
DE PESQUISA

RAZÃO

2011 82 69 1,19

2012 121 69 1,75

2013 85 69 1,23

2014 115 62 1,85

2015 150 76 1,97

2016 166 71 2,33
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JORNADA CIENTÍFICA
Realizada anualmente no auditório da instituição, a Jornada Científica tem o objetivo de di-
vulgar e discutir os estudos em andamento, como forma de avaliar o desenvolvimento dos 
projetos e promover o intercâmbio de experiências dos estudantes com os pesquisadores e 
demais profissionais da unidade. No encontro, aberto ao público, são apresentados trabalhos 
desenvolvidos por alunos de pós-graduação dos programas de Saúde Pública e de Biociências 
e Biotecnologia em Saúde da Fiocruz PE. 
A cada ano, um pesquisador de renome é convidado para a palestra de abertura da Jornada. 
Em 2015, o convidado foi o ex-diretor do Instituto Oswaldo Cruz José Rodrigues Coura e, em 
2016, a Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Lúcia Melo. No ano de  
2015, trinta e nove alunos apresentaram trabalhos na jornada. No ano seguinte, este número 
foi maior, com 49 alunos que apresentaram seus trabalhos no formato de apresentação oral, já 
incluindo dessa vez a primeira turma de doutorandos concluintes do programa de Biociências 
e Biotecnologia em Saúde (BBS).  Para cada programa de pós-graduação, nos dois anos, um 
único aluno foi selecionado como primeiro lugar, premiado com passagem e diárias para par-
ticipar de um congresso científico nacional de relevância, com duas menções honrosas conce-
didas ao segundo e terceiro colocados.

REUNIÃO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Reunião Anual de Iniciação Científica (Raic) apresentou em 2015 um total de 58 trabalhos 
desenvolvidos por alunos de pós-graduação e bolsistas de iniciação científica (Pibic) e de ini-
ciação tecnológica (Pibiti). Em 2016, a Raic contou com a apresentação de 43 trabalhos. A cada 
ano um jovem pesquisador/tecnologista concursado do IAM, ex-aluno Pibic da instituição, pro-
feriu a palestra de abertura da jornada. Nesses dois anos, foram convidadas a pesquisadora 
Tatiany Patrícia Romão Pompílio de Melo, do departamento de Entomologia e a tecnologista 
Karina Lidiane Alcântara Saraiva, do Núcleo de Plataformas Tecnológicas (NPT). No biênio, um 
único aluno foi selecionado como primeiro lugar, também premiado com passagem e diárias 
para participar de congresso científico nacional de relevância, com menções honrosas conce-
didas aos melhores classificados dentre os demais participantes.
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CENTRO DE ESTUDOS
Realizadas com periodicidade quinzenal, as reuniões do Centro de Estudos abordam temas 
relacionados às pesquisas realizadas na instituição e as perspectivas da área, reunindo ser-
vidores em atividade de pesquisa, gestores e alunos para uma troca de experiências 
e informações. Em 2015 foram realizadas 18 palestras ordinárias. No primeiro semestre, foi 
realizado um simpósio temático sobre a pesquisa no IAM em tripanosomatídeos. Já em no-
vembro, houve um workshop com quatro pesquisadores estrangeiros contemplados com 
bolsa de Pesquisador Visitante Especial do CNPq:  Mark Carrington e Orin Courtnay, do Rei-
no Unido; Alain Dessein, da França e Petr Volf, da República Tcheca. Os estudiosos apresen-
taram na ocasião resultados próprios e/ou obtidos em colaboração com pesquisadores do 
IAM. 

Em 2016, o Centro de Estudos contou com 20 palestras, entre as quais destacaram-se as apre-
sentações do ex-ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação, Ségio Rezende; do reitor da Uni-
versidade de Pittsburgh, Donald Burke; e do presidente do Instituto Butantan, Jorge Kalil.

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
A partir de 2015, com a emergência do Zika vírus, vários projetos receberam recursos de insti-
tuições nacionais e internacionais. Entre os projetos internacionais, destacam-se aqueles rea-
lizados em cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a London School 
of Hygiene and Tropical Medicine e a University of Liverpool, consolidando o papel da Fiocruz 
Pernambuco como importante ator no alcance dos objetivos estratégicos do Eixo Saúde, Esta-
do e Cooperação Internacional, tal como propõe o Plano Quadrienal da instituição. Em dezem-
bro de 2016, quase 200 projetos estavam em desenvolvimento na instituição, sendo 67,89% 
deles financiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), CNPq e Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) (Tabela 2).  

TABELA 2 
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO.
FIOCRUZ PERNAMBUCO, DEZEMBRO DE 2016. 

FONTE DE 
FINANCIAMENTO

Nº DE 
PROJETOS

%

Projetos financiados por 
agências de fomento

129 67,89

Cooperações nacionais 4 2,11
Cooperações internacionais 6 3,16
Parcerias privadas 1 0,53
Interveniências técnicas - SES/
PB - Fiotec

1 0,53

LOA/Fiocruz Rio 9 4,74
IAM/Proep 40 21,05
Total 190 100,00

Fonte: Sistema do Escritório de Projetos e resultados finais dos órgãos de fomento.
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INOVAÇÃO
A Fiocruz PE assinou acordos de transferência de material biológico (MTA) com a Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Adolfo Lutz; realizou também cooperação cien-
tífica com a Universidade de Oxford, com a Secretaria Estadual de Saúde sobre microcefalia 
e estudo clínico com a empresa Bayer/ClinVet. Essas ações foram realizadas com o apoio do 
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da instituição, que organizou também um treinamen-
to sobre propriedade intelectual e bases de dados de patentes, ministrado pela Coordena-
ção de Gestão Tecnológica (Gestec/Fiocruz) no Aggeu. A Fiocruz PE possui seis tecnologias 
com patentes solicitadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e uma tec-
nologia com patentes concedidas em oito países. Além disso, o Portfólio de Inovação da 
Fiocruz (portfolioinovacao.fiocruz.br) contém onze tecnologias desenvolvidas no Instituto, 
conforme quadro de patentes e inovações abaixo. 

TECNOLOGIA SITUAÇÃO DE PATENTE PORTFOLIO DE 
INOVAÇÃO DA 
FIOCRUZ 

Vacina genética recombinante 
contra a febre amarela

Pedido de patente no Brasil e 
exterior, e patente concedida 
nos EUA, Espanha, França, 
Itália, Alemanha, Austrália, 
África do Sul e Colômbia

Sim

Uso de antígenos de Leishmania 
em método diagnóstico, vacina e 
terapia para leishmaniose 
(Desenvolvida no Instituto Gonçalo 
Muniz/Fiocruz BA com participação 
de pesquisadores do IAM)

Pedido de patente no Brasil e 
exterior

Sim

Epítopos lineares do envelope do 
vírus da dengue

Pedido de patente no Brasil Sim

Marcadores prognósticos de 
resposta clínica de pacientes 
infectados com vírus da dengue

Pedido de patente no Brasil Sim

Método e kit de iniciadores 
para identificação de sequência 
específicas de nucleotídeos através 
da reação em cadeia de polimerase 
tipo nested em único tubo de 
reação

Pedido de patente no Brasil Sim
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TECNOLOGIA SITUAÇÃO DE PATENTE PORTFOLIO DE 
INOVAÇÃO DA 
FIOCRUZ 

Método, kit e iniciadores para 
a identificação quantitativa de 
sequências de nucleotídeos de 
Schistosoma mansoni através da 
PCR em tempo real

Pedido de patente no Brasil Não

Detecção do Mycobacterium 
tuberculosis em amostras de 
sangue e urina através da STNPcr 
em único tubo de pacientes 
com suspeita de tuberculose 
paucibacilar

Sem patente Sim

Sistema de monitoramento e 
controle populacional do Aedes 
aegypti (smcp-aedes)

Sem patente Sim

Armadilha de oviposição br-ovt Sem patente Sim

Kits para diagnóstico de peste 
por nested-pcr em tubo único 
(n-pcrtbu) e por multiplex-pcr 
(m-pcr)

Sem patente Sim

Caracterização dos mecanismos 
anti-inflamatórios da 
dietilcarbamazina em modelo 
murino de inflamação crônica e 
hipertensão pulmonar

Sem patente Sim

Desenvolvimento de ferramentas 
moleculares com aplicação 
do gene G3PD de mamíferos 
como controle de qualidade 
amostral para o diagnóstico das 
Leishmanioses

Sem patente Sim
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PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
A possibilidade do uso compartilhado de infraestrutura, de recursos humanos e laboratoriais 
por meio de mecanismos ágeis e funcionais de cooperação apresenta-se extremamente opor-
tuna para o estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento científico. Com o rápido avanço tec-
nológico e equipamentos cada vez mais caros, além do alto custo de operação e exigência de 
pessoal técnico altamente qualificado, torna-se praticamente impossível para os laboratórios 
individuais manter esses esforços e gama de facilidades. 

Assim, o Núcleo de Plataformas Tecnológicas (NPT) possibilita a ampliação do acesso às tec-
nologias de ponta aos pesquisadores a instituição, além de promover colaborações com a co-
munidade científica nordestina. Disponibiliza o acesso a serviços e instrumentos de alto custo, 
evitando a duplicidade de despesas e esforços; proporciona pessoal altamente qualificado 
para a operação dos equipamentos e condução das análises, além de capacitar pesquisadores 
e alunos de pós-graduação nas diferentes tecnologias disponíveis através da realização de mi-
nicursos e simpósios técnicos.

AÇÕES EM DESTAQUE
PLATAFORMA DE SEQUENCIAMENTO DE DNA CAPILAR 

Mais de 20 mil amostras foram sequenciadas, atendendo a mais de 20 grupos de pesquisa:

GRÁFICO 1: NÚMERO DE AMOSTRAS SEQUENCIADAS POR ANO.

PLATAFORMA DE SEQUENCIAMENTO DE DNA DE NOVA GERAÇÃO

Projetos de grande importância em saúde pública foram conduzidos nesta plataforma, dentre 
os quais se destacaram: o sequenciamento de dezenas de genomas de isolados clínicos da 
bactéria Acinetobacter baumannii, frequentemente associada a surtos de infecções hospitala-
res; a elucidação de mecanismos de resistência de isolados clínicos bacterianos pois através 
de tipagem genética, estudos de disseminação de clones endêmicos e epidêmicos e do reper-
tório genético de resistência e virulência de bactérias será possível no futuro a pesquisa de 
alvos terapêuticos mais eficientes. Sequenciamento parcial do genoma do vírus zika, além da 
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transmissão pelo mosquito Aedes aegypti, novas adaptações do vírus foram evidenciadas per-
mitindo que este vírus possa também infectar o mosquito Culex quinquefasciatus, a conhecida 
muriçoca, e ser transmitido por este vetor; sequenciamento de isolados do vírus chikungunya 
e dengue; sequenciamento de cepas de Leishmania ssp.

PLATAFORMA DE PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL 

Os serviços disponibilizados por essa plataforma abrangem a realização de ensaios quantita-
tivos e qualitativos, baseados na captação de fluorescência em tempo real de sondas e fluo-
róforos, ligados ao DNA, para a estimativa da concentração ou detecção de ácidos nucléicos 
de uma determinada amostra. Destacam-se os experimentos de caracterização da resposta 
imunológica e competência vetorial conduzidos em Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus 
que evidenciaram, através da quantificação das cargas virais, que a muriçoca também pode 
conter o vírus zika em suas glândulas salivares.

GRÁFICO 2: NÚMERO DE ANÁLISES REALIZADAS EM 2015-2016.

PLATAFORMA DE CITOMETRIA DE FLUXO

Essa plataforma dá suporte a aulas práticas nas disciplinas oferecidas pelas pós-graduações 
em Biociências e Biotecnologia da Fiocruz PE e de Inovação Terapêutica da UFPE. No biênio 
de 2015/2016 atendeu a cerca de 40 projetos. Em 2016, a plataforma de citometria de fluxo do 
IAM, em conjunto com a empresa BD Biosciences, promoveu um workshop multicolor com a 
participação de 20 pessoas entre alunos de pós-graduação e pesquisadores. Alguns projetos 
de destaque foram: estudos de avaliação de atividades imunomoduladoras de substâncias 
sintéticas e de produtos naturais na descoberta e no desenvolvimento de protótipos fármacos 
com ação tripanocida, leishmanicida e antitumoral e na determinação do perfil imunogené-
tico do indivíduo susceptível a doenças parasitárias e infecciosas; resposta imune humoral e 
celular na doença de Chagas humana e experimental; abordagem imunológica de doenças, 
como lupus, hanseníase, tuberculose e leucemias.
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GRÁFICO 3: NÚMERO DE ANÁLISES EM CITOMETRIA DE FLUXO  REALIZADAS EM 2015-2016.

PLATAFORMA DE MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER 

A plataforma oferece a aquisição de imagens em diferentes planos de foco, provenientes de 
amostras biológicas e não biológicas, vivas ou fixadas, por microscopia confocal a laser, uti-
lizando o microscópio modelo SPII-AOBS da marca Leica. Entre 2015-2016 destacou-se por 
apoiar as seguintes atividades em pesquisa: estudo do comportamento do vírus zika em dife-
rentes linhagens celulares; comportamento de hemócitos de Biomphalaria glabrata e B. stra-
minea, transmissores da esquistossomose, tratados com diferentes drogas; abordagens no 
tratamento de canais dentários infectados e decisão da melhor metodologia para o tratamen-
to de canais; quantum dots voltados para marcação de células tumorais; localizaçãoproteínas 
participantes do complexo de tradução em tripanosomatídeos.

PLATAFORMA DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO E DE VARREDURA 

Essa plataforma disponibiliza equipamentos versáteis, que permitem a obtenção de informa-
ções ultraestruturais de amostras biológicas diversas, de grande importância na avaliação do 
efeito de moléculas ou substâncias que podem ser utilizadas no tratamento de doenças in-
fecciosas e parasitárias, bem como de doenças crônicas que afligem a população brasileira. 
Além disso, apresentam-se como sofisticadas ferramentas para auxiliar estudos que avaliam 
o processo de como os microrganismos penetram nas células humanas, como se comportam
e como se multiplicam. Destacam-se os projetos: avaliação da susceptibilidade de flebotomí-
neos ao fungo Beauveria bassiana e a óleos essenciais de plantas do gênero Eucalyptus; inova-
ção tecnológica para tratamento de doenças neurodegenerativas; nanomateriais para aplica-
ção em energia; biologia celular de Tricomonadídeos e sua interação com a célula hospedeira 
(Fotos 1, 2 e 3).
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FOTO 1
ESTUDO IDENTIFICA E CARACTERIZA A PRESENÇA DE VESÍCULAS 
EXTRACELULARES LIBERADAS PELO PARASITO SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEL TRICHOMONAS VAGINALIS. MISCROCOPIA 
ELETRÔNICA DE VARREDURA.
ANTONIO PEREIRA DAS NEVES NETO.

FOTO 2
PESQUISA DEMONSTRA A ASSOCIAÇÃO DE VESÍCULAS 
EXTRACELULARES LIBERADAS PELO PARASITO TRICHOMONAS 
VAGINALIS DURANTE A INTERAÇÃO COM CÉLULAS HUMANAS. 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA.
ANTONIO PEREIRA DAS NEVES NETO.

FOTO 3
MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA.
ANTONIO PEREIRA DAS NEVES NETO.
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SERVIÇOS DE REFERÊNCIA NACIONAL E REGIONAL
A Fiocruz PE conta com sete serviços de referência credenciados pelo Ministério da Saúde 
com atuações nacionais ou regionais: Filarioses, Peste, Leishmanioses, Doença de Cha-
gas, Culicídeos Vetores, Esquistossomose e Arbovírus. Este último, o mais recente, foi 
implantado em 2016. 

Com infraestrutura e profissionais qua-
lificados, os serviços realizam diag-
nósticos diferenciais de média e alta 
complexidade, atuam na formação de 
profissionais dos serviços públicos de 
saúde, ministrando cursos sobre técni-
cas de diagnóstico e de controle de do-
enças e dos vetores. Também prestam 
consultorias para secretarias munici-
pais e estaduais de saúde e atendem 
demandas de instituições públicas de 
ensino e pesquisa em ciência e tecno-
logia; do MS; de organismos interna-

cionais, como a Organização Pan-Americana de Saúde e de empresas do setor privado. 
Além disso, seus laboratórios são bases para o desenvolvimento de pesquisas. 

Os anos de 2015 e 2016, em Pernambuco, foram fortemente marcados pela epidemia de 
zika, o que exigiu uma atividade maior de dois desses serviços de referência: o de Arbo-
vírus e o de Culicídios vetores. Criado para dar apoio as investigações relativas ao surto 
de microcefalia surgido em Pernambuco em 2015, o Serviço de Referência Regional em 
Arbovírus da instituição testa, semanalmente, numa ação de vigilância, amostras de soro 
sanguíneo de pacientes com diagnóstico clínico de zika, oriundos de Pernambuco, Pa-
raíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. As amostras são enviadas pelos laborató-

GRÁFICO 4: NÚMERO DE ANÁLISES REALIZADAS NO BIÊNIO EM MICROSCOPIAS
ELETRÔNICAS DE VARREDURA E DE TRANSMISSÃO
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rios centrais (Lacens) desses estados e são 
testadas para dengue, zika e chikungunya, 
por meio de exames de biologia molecular 
e sorológico. O objetivo é confirmar a con-
tinuidade da circulação do vírus zika. Em 
2015 e 2016, esse serviço realizou 2.609 tes-
tes para zika, 692 para chikungunya e 179 
para dengue. 

Já o Serviço de Referência em Controle de 
Culicídeos Vetores (SRCCV), que tem a in-
cumbência de diagnosticar a infecção dos 
vetores por arboviroses, analisou cerca de 
sete mil mosquitos, provenientes do Recife 
e de cidades da Região Metropolitana, com 
diagnóstico positivo para Aedes aegypti 
(transmissor da dengue e da zika) e Culex 
quinquefasciatus (transmissor da filariose e 
da zika). O Serviço recebeu ainda amostras 
de outros estados como, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, encaminhadas pelas Se-
cretarias Municipais e Estaduais de Saúde, para o diagnóstico molecular da zika. Foram 
feitos ainda 195 diagnósticos para detecção de agentes etiológicos das arboviroses em 
vetores, em 2016. 
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O ENSINO NA FIOCRUZ
PERNAMBUCO
A Fiocruz PE possui uma série de programas de pós-graduação, que estão entre os mais con-
ceituados na área da saúde do país, voltados para a formação de profissionais altamente qua-
lificados e comprometidos com a pesquisa, o ensino e a efetiva consolidação do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Os cursos oferecidos vão de capacitações de curta duração até doutorados 
acadêmicos, todos gratuitos. 

Os dois programas de pós-graduação Stricto sensu da instituição - o de Saúde Pública (PPGSP), 
instituído em 1996, e o de Biociências e Biotecnologia em Saúde (PPGBBS), iniciado em 2012 - 
mantêm uma rede de cooperação com instituições internacionais de excelência em pesquisa. 
Assim, são oferecidas aos estudantes oportunidades de estágio fora do país, para desenvolve-
rem parte de suas pesquisas. Também são atraídos docentes e discentes estrangeiros para atua-
ção em cursos e projetos na unidade.

Entre 2015 e 2016, foram titulados no total 92 profissionais. O Programa de Saúde Pública 
formou 19 doutores e 42 mestres (mestrado acadêmico e profissional). Já o de Biociências 
e Biotecnologia em Saúde diplomou 24 mestres nesse mesmo período e em 2016 concluiu a 
primeira turma de doutorado, com a titulação de sete pessoas. Atuando também na formação 
de profissionais para o SUS, a instituição capacitou 27 profissionais na Residência Multiprofis-
sional em Saúde Coletiva. 
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O número de pessoas inscritas nas seleções dos dois programas de pós-graduação nesse biê-
nio reflete a qualidade dos cursos oferecidos pela Fiocruz Pernambuco. Foram contabilizadas 
764 inscrições no Portal Sigass, sendo 571 delas homologadas. O quantitativo de matriculados 
foi de 206 alunos em 2015 e 221 em 2016, entre os cursos acadêmicos e profissionais, de ofer-
tas regular ou por demanda.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Os programas de pós-graduação da Fiocruz Pernambuco produziram em conjunto um total de 
310 artigos científicos, dos quais a grande maioria foi publicada em revistas com Qualis acima 
ou igual a B2. A instituição passou a investir substancialmente tanto na revisão de inglês dos 
artigos publicados pelos docentes e discentes, como no pagamento das taxas de publicação 
de artigos em revistas estrangeiras com Qualis acima de B2 . Esta medida parece ter impactado 
no aumento da produção em revistas com esse escore. Um fato que deverá ser observado nos 
anos posteriores para sua confirmação.
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CURSOS EAD

Para fazer frente aos novos desafios na capacitação dos profissionais que atuam nos diversos 
serviços de saúde, a Fiocruz PE vem investindo no ensino a distância. Essa modalidade utiliza 
ferramentas de tecnologia da informação para tornar os cursos mais acessíveis a profissionais 
que residem em outros estados ou em cidades mais distantes do Recife. Assim, em parceria 
com o Centro de Formação de Recursos Humanos da Paraíba (Cefor), foi promovido o o Curso 
de Qualificação de Gestores do SUS na Paraíba, que  capacitou 800 profissionais até 2016. Só 
nesse ano, 320 pessoas foram atendidas. A capacitação foi realizada na modalidade semipre-
sencial e contou com o apoio da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fio-
cruz).

       A sistematização dos trabalhos desse grupo resul-
tou na produção do livro “Gestão do SUS na Para-
íba: Estratégias de Educação e Apoio”, uma cons-
trução participativa dos tutores, estudantes/
gestores e coordenadores do projeto, composta 
por experiências e reflexões vivenciadas no decor-
rer do curso.

       Em 2016, foi iniciada uma parceria com a Universi-
dade Aberta do SUS (UNA-SUS) para o desenvolvi-
mento do curso “Esquistossomose: manejo clíni-
co e epidemiológico na Atenção Básica”. Destinado 
a médicos e enfermeiros que trabalham na aten-
ção básica, em especial os que estão ligados aos 
programas de Valorização do Profissional da Aten-
ção Básica (Provab) e Mais Médicos, trata-se de 
um curso autoformativo e gratuito, com carga ho-
rária de 45h.
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O curso foi desenvolvido pelo Serviço de Referência em Esquistossomose e equipe de Ensino 
a Distância (EAD) da Fiocruz PE, a pedido do Ministério da Saúde. A equipe pernambucana 
também produziu um livro didático para a apoiar a capacitação.

OUTROS DESTAQUES DO BIÊNIO

MESTRADO PROFISSIONAL

Uma nova turma do Mestrado Profissional 
em Saúde Pública foi criada em 2015, por 
demanda da Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES), do 
Ministério da Saúde. O objetivo foi capaci-
tar profissionais - de nível superior atuan-
tes em instituições públicas e afins do setor 
saúde - para atuar como formadores e in-
dutores de processos de mudança em seus 
espaços de trabalho, mediante a adoção 
de novos conceitos e práticas, desenvol-
vendo produtos de alta aplicabilidade ao 
desenvolvimento do SUS. 

TUBERCULOSE 

Em 2016 foi formada a primeira turma do Mestrado Profissional em Epidemiologia e Controle 
da Tuberculose, um curso oferecido na modalidade de consórcio entre a Ensp e a Fiocruz PE, 
com o apoio da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC/Fiocruz). A 
turma reuniu 23 profissionais com atuação na vigilância e controle da tuberculose em diferen-
tes níveis em Pernambuco (8 alunos) e no Rio de Janeiro (15 alunos). 

OFICINA DE ARTIGOS

Realização de duas edições da Oficina de Artigos Científicos (2015/2016). A oficina é composta 
de aulas teóricas e seminários coordenados por especialistas, sobre diversos aspectos do pro-
cesso de publicação científica. Além disso é realizado um trabalho intensivo sobre textos de 
autoria dos participantes, supervisionado por instrutores qualificados, visando habilitá-los à 
publicação em revistas científicas indexadas.

SEMANA DE BBS

Organizada pelos alunos do programa de Biociências 
e Biotecnologia em Saúde (BBS), com apoio institu-
cional, a Semana de BBS tem o objetivo de orientar 
estudantes de graduação quanto às diversas possibi-
lidades de pesquisa aplicada à saúde, contribuindo 
para escolha de sua futura área de atuação acadêmi-
ca. Realizada com periodicidade anual, sua progra-
mação inclui palestras, mesas redondas, minicursos 
teórico-práticos e sessão de pôsteres científicos.
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COMUNICAÇÃO COM AUTISTAS

Em parceria com a Secretaria de Educação do Recife, a Fiocruz PE promoveu a capacitação de 
professores e acompanhantes de sala de aula da rede municipal em estratégias de Comunicação 
Alternativa e Suplementar (CAS) para alunos autistas. O objetivo foi contribuir para o desenvol-
vimento da comunicação desses estudantes e a maior participação e inclusão escolar e social. 
O projeto teve início em agosto de 2016, com o curso de Comunicação Facilitada para Pessoas 
Autistas, que contou com a participação de 20 profissionais do Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE) de 12 escolas da cidade. A Comunicação Facilitada (CF) é o ramo da tecnologia 
assistiva que usa dispositivos e técnicas (teclado do computador, tabuleiros de figuras, aplica-
tivos para tablete, além de apoio físico, comunicativo e emocional, entre outros recursos) para 
viabilizar a comunicação para pessoas sem fala nem escrita funcional, entre eles os autistas.

CONTEUDISTAS

A 1ª Oficina de Conteudistas para Ensino a Distância (EAD) da Fiocruz Pernambuco aconteceu 
em outubro de 2016. Com 18 participantes, teve como objetivo instrumentalizar professores do 
IAM e instituições parceiras para a produção de conteúdo EAD.

EDPOPSUS

Em dezembro de 2016 teve início o 
Curso de Aperfeiçoamento em Edu-
cação Popular em Saúde, o EdPop-
SUS 2, voltado para a formação de 
agentes comunitários de saúde, 
agentes de vigilância em saúde, bem 
como outros profissionais de saúde 
dos municípios ligados à atenção bá-
sica, conselheiros de saúde e partici-
pantes dos movimentos sociais. Com 
aulas ministradas no Recife, Caruaru 
e Arcoverde, essa capacitação deu 
continuidade ao curso EdPopSUS 1, 
que funcionou como sensibilização 
para a temática da Educação Popular em Saúde. Promovido pela Secretaria de Gestão Estraté-
gica e Participativa (SGEP) do Ministério da Saúde, o EdPopSUS é coordenado nacionalmente 
pela Ensp e tem a coordenação local da Fiocruz PE. 

CURSOS INTERNACIONAIS

O “Curso Internacional Estado, Economia e Saúde”, em 2015, reuniu pós-graduandos do IAM 
e das universidades federais de Pernambuco e da Bahia que estavam desenvolvendo estudos 
relacionados ao tema. Sob a coordenação da pesquisadora da Fiocruz PE Kátia Medeiros teve 
a participação da professora da Universidade do Minho (Portugal) Ana Paula Marques. No en-
contro foram discutidos os dilemas da crise do trabalho no mundo com suas repercussões nos 
diferentes setores, notadamente na saúde.

Outro curso internacional desenvolvido no período foi o de “Biotecnologia Aplicada ao Desen-
volvimento de Vacinas e Novas Terapias Antivirais”, que buscou discutir os principais aspectos 
relacionados ao desenvolvimento de vacinas e novas terapias, sobretudo para as doenças cau-
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sadas por vírus que causam grande impacto na saúde humana e animal. Coordenada pelo pes-
quisador da Fiocruz PE Lindomar José Pena, a capacitação contou com a presença do pesqui-
sador da Universidade da Geórgia (EUA), Ralph A. Tripp, referência mundial em vacinas e novas 
terapias antivirais. O público alvo foi formado por estudantes de pós-graduação Stricto sensu, 
orientados por pesquisadores da Fiocruz.  

CURSO DE VERÃO

Realizado pela primeira vez em janeiro de 
2016, o Curso de Verão em Biologia Molecular 
e Celular da Fiocruz Pernambuco teve o obje-
tivo de proporcionar uma visão abrangente e 
integrada dos principais aspectos da biologia 
celular e molecular e suas aplicações em di-
versas áreas da pesquisa científica. Participa-
ram estudantes a partir do 2º período de gra-
duação ou profissionais recém-graduados, 
nas áreas das ciências biológicas e da saúde.  
As aulas e minicursos representaram uma 
carga horária de 60 horas/aula, igualmente 
dividida entre teoria e prática. 

ACESSO ABERTO

Em maio de 2016 aconteceu o “Seminário Acesso Aberto ao Conhecimento”, tendo como pa-
lestrantes o vice-diretor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em 
Saúde (Icict/Fiocruz), Rodrigo Murtinho; a coordenadora do Repositório Institucional Arca/Fio-
cruz, Ana Maranhão e o consultor jurídico da Fiocruz, Allan Rocha. 

O repositório Arca, que é o principal instrumento de realização dessa política na Fundação, re-
cebeu nesse mesmo ano 443 registros oriundos da Fiocruz PE, entre teses, dissertações e arti-
gos. Outras iniciativas de divulgação da produção científica do IAM foram a digitalização dos 
seis volumes das Publicações Avulsas do Instituto Aggeu Magalhães, periódico do Instituto Ag-
geu Magalhães que circulou entre 1951 e 1962; a publicação dos Anais da III Jornada Científica; 
a atualização da área de ensino do site institucional, com a divulgação dos artigos publicados 
pelos docentes e discentes; e a criação do ISBN próprio do IAM para a publicação de livros. 

INTERNACIONALIZAÇÃO

Algumas ações desenvolvidas nesse campo foram a captação de bolsas de Pesquisador Visi-
tante Especial (PVE) e a atração de jovens talentos pelo Programa Ciência sem Fronteiras; im-
plementação de dez bolsas de doutorado sanduíche; aprovação de diversos projetos de coo-
peração internacional pelos docentes dos programas de pós-graduação (PPGs) e suporte para 
treinamento de docentes e discentes em cursos internacionais. Além disso, seis estudantes de 
Moçambique foram qualificados no IAM, no âmbito do Mestrado Acadêmico em Sistemas de 
Saúde, em parceria com a Ensp; estudantes estrangeiros não residentes no Brasil foram atraí-
dos aos PPGs por meio do Programa de Estudantes - Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG) do 
CNPq. Três doutorandos realizaram doutorado em cotutela com a Universidade de Coimbra, em 
Portugal, pelo PPG em Saúde Pública, turma de doutorado Internacional em Direitos Humanos, 
Saúde Global e Políticas da Vida.
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GESTÃO EM PROCESSO 
DE MELHORIA CONTÍNUA
Os setores ligados à Vice-direção 
de Gestão e Desenvolvimento Ins-
titucional (VGDI) atuaram no biênio 
2015/2016 na melhoria das contra-
tações e aquisições, aprimorando 
os termos de referência e revisan-
do fluxos e processos internos. A 
VGDI investiu no desenvolvimento 
de um projeto de padronização e 
atualização de documentos institu-
cionais. Na área de qualificação de 
pessoal, foi criado um grupo de tra-
balho para capacitar as equipes de 
limpeza e manutenção predial na 
identificação e eliminação de focos 
do mosquito Aedes aegypti. Outra 
iniciativa foi o II Curso de Formação de Fiscais de Contrato, realizado em outubro de 2015. 
Nessa edição participaram 44 profissionais, sendo 39 do IAM e seis da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). Como resultado dessa experiência, duas servidoras foram selecionadas 
pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) para ministrar cursos por essa escola de 
governo, na condição de colaboradoras. 

UMA NOVA INTRANET
A perspectiva da VDGI de promover um aprimoramento contínuo guiou todo o processo de 
criação da nova Intranet da Fiocruz PE, que teve início em julho de 2015. O ponto de partida 
foi a análise da mesma e a proposta de uma nova estruturação do seu conteúdo. Desde en-
tão, o projeto vem sendo conduzido por um grupo de trabalho (GT) formado por membros da 
Administração, Assessoria de Comunicação (Ascom) e Serviço de Informática (Seinfo), além 
de ter se tornado objeto de estudo da coordenadora do GT, Andrea Antunes, no seu Mestrado 
Profissional em Administração pela Universidade Federal da Bahia. 
A aplicação de uma pesquisa de avaliação (on line), que contou com a participação de 230 mem-
bros da comunidade do Aggeu, permitiu a coleta de dados sobre frequência, satisfação e expec-
tativas de uso da intranet. Informações que subsidiaram o GT na definição de alguns aspectos 
fundamentais para a formatação da nova intranet, que foi lançada no 2º semestre de 2017. 
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Na figura podem ser observadas as características da nova ferramenta institucional e o objeti-
vo que norteou as mudanças:

OFICINAS DE PLANEJAMENTO
No final de 2016, a Fiocruz PE foi convidada a apresentar, no Fórum de Planejamento da Fiocruz, 
no Rio de Janeiro, a experiência exitosa obtida com as oficinas de planejamento, implantadas 
na instituição a partir de 2013. Nessa exposição foram apresentados o processo de construção 

de indicadores de monitoramento e a con-
sequente aproximação do planejamento 
estratégico da instituição com os setores 
administrativos e finalísticos. Decisões 
que levaram ao aumento da percepção da 
capacidade de publicações científicas do 
Instituto, que dobrou nos últimos 4 anos, 
saindo de uma meta de 0,9 para 1,8; me-
lhoria geral na performance dos indicado-
res internos e maior fidelidade nos regis-
tros de metas e produtos no Sistema de 
Apoio à Gestão Estratégica (Sage). 

APRIMORAMENTO DAS LICITAÇÕES
Medidas adotadas aperfeiçoaram processos internos e trouxeram mais agilidade às licitações. 
A partir de 2015 foi criada uma lista básica do material de consumo a ser adquirido pelo setor 
de Almoxarifado. Uma comissão, representada por setores da gestão, passou a ser convocada 
anualmente para discutir a lista do ano seguinte, adequando-a, se necessário, e cuidando de 
sua execução. Em 2016, de forma a agilizar os pedidos, a comissão utilizou a média das quanti-
dades solicitadas nos dois anos anteriores, o que permitiu realizar a licitação logo no primeiro 
trimestre. Outro avanço observado nessa área foi a utilização da modalidade eletrônica para as 
compras diretas, uma mudança que trouxe mais agilidade na compra de produtos e serviços.
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REFORMAS NA INFRAESTRUTURA 
O biênio 2015/2016 foi de me-
lhorias nos ambientes e nas 
condições de trabalho na ins-
tituição. Nesse período, vários 
setores foram beneficiados com 
reformas e/ou mudanças de lo-
calização. O espaço no térreo, 
que era ocupado anteriormente 
pelo Departamento de Virologia 
e Terapia Experimental - hoje 
situado em instalações mais 
amplas e especialmente proje-
tadas, no 3º andar do Bloco B - foi totalmente reformado para acomodar o novo Laboratório Es-
cola, a Secretaria Acadêmica, a equipe da plataforma de Ensino a Distância (EAD) e os comitês 
de ética em pesquisa (CEP) e de ética no uso de animais (Ceua), que se tornaram mais próximos 
de seus públicos. Com isso, os setores de Informática e de Patrimônio puderam ser transferidos 
para salas mais compatíveis com o crescimento das suas atividades e uma sala de trabalho na 
parte superior do auditório foi destinada para pesquisas sobre zika. 

Outros setores que receberam adequações físicas foram: o ambulatório do Serviço de Refe-
rência Nacional em Filarioses, o biotério de animais silvestres, o almoxarifado, a oficina de ele-
trônica e os banheiros/vestiários do bloco D. Também foi recuperada e pintada a fachada do 
prédio e substituídos os forros dos tetos nas áreas de circulação do bloco C e em setores liga-
dos à Vice-direção de Gestão. A quadra esportiva ganhou uma nova pintura do piso, além da 
substituição de cestas, redes e acessórios esportivos.

O serviço que gerou maior impacto na qualidade 
do ambiente de trabalho foi a correção do siste-
ma de refrigeração dos laboratórios (Bloco B), que 
solucionou o problema de umidade nesses locais. 
Em seguida, a automação do sistema foi implan-
tada e agregou condições de avaliar, configurar e 
armazenar, continuamente, dados de temperatu-
ra, umidade, tempo, pressão e voltagem. Com os 
novos equipamentos, o Serviço de Infraestrutura e 
Manutenção (Satec) controla, de forma remota, a vazão de ar, temperatura e a umidade de 
cada ambiente, além de obter gráficos e relatórios para monitorar o desempenho do sistema 
e das ações efetuadas.
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INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O parque tecnológico, formado pelos computa-
dores e impressoras laser multifuncionais da Fio-
cruz PE, recebeu investimentos da ordem de R$ 
700 mil. Na área de redes, foram implementados 
o novo servidor de arquivos e um novo serviço de 
e-mail, que demandou o recadastramento de to-
dos os usuários do instituto. Foram implantados 
também os certificados digitais do e-mail e da 
intranet, além da nova rede sem fio, que ampliou 
o número de usuários conectados, o alcance e a 

segurança da rede. Um outro marco importante do período foi a elaboração da Política de 
Segurança da Informação, que foi submetida ao Conselho Deliberativo do IAM, aprovada e 
divulgada aos colaboradores.

Nesse mesmo período, o trabalho da equipe de suporte do Serviço de Informática (Seinfo) 
resultou em 3.136 atendimentos aos usuários, para manutenção, correção ou troca de equipa-
mentos, além de resolução de problemas de rede. 

Para atender a demandas das áreas de pesquisa e de gestão, o Seinfo desenvolveu questio-
nários eletrônicos e aplicativos. Para as pesquisas em torno do zika/microcefalia do Grupo 
de Pesquisa da Epidemia da Microcefalia (Merg) foram criados questionários eletrônicos para 
os estudos de mães, gestantes e recém-nascidos e uma ferramenta para a emissão de laudos 
eletrônicos de exames laboratoriais. O questionário Neurozika foi outra criação do Seinfo, es-
pecífica para o acompanhamento da evolução dos recém-nascidos. Aplicativos para atender 
cadastramento de projetos (Escritório de projetos), de Geoprocessamento e Estatística (inte-
grado ao sistema de projetos), para o controle de estacionamento/crachá, de prontuário ele-
trônico para o Núcleo de Saúde do Trabalhador, para o Serviço de Referência em Esquistos-
somose e para o Núcleo de Bioinformática são alguns exemplos dos trabalhos desenvolvidos 
nesse campo.

QUADRO DE INVESTIMENTOS DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 
NO IAM DE 2015 A 2016.

2015 2016
SOFTWARE VOLUME DE 

RECURSOS R$
SOFTWARE VOLUME DE 

RECURSOS R$

Renovação Licença 
do GxPortal

5.949,12 Renovação Licença 
do GxPortal

7.067,01

Atualização de 
Equipamento 
de Firewall para 
proteção de rede

93.869,00 - -

TOTAL ANO 99.818,12 TOTAL ANO 7.067,01
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2015 2016
EQUIPAMENTOS VOLUME DE 

RECURSOS R$
EQUIPAMENTOS VOLUME DE 

RECURSOS R$

Aquisição de 20 
Estabilizadores

3.800,00 Aquisição de 04 
Estabilizadores

527,96

Aquisição de 
peças de reparos 
computadores

61.200,00 Aquisição de 
peças de reparos 
computadores

40.000,00

Aquisição de 70 
computadores

340.398,30 Aquisição de 10 
computadores

47.445,80

- - Implantação da Nova 
Rede Sem Fio 

111.500,00

TOTAL PERÍODO 505.216,32 TOTAL PERÍODO 206.540,78

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS)
Uma ação de destaque no campo da Gestão Institucional foi a consolidação do Plano de Lo-
gística Sustentável (PLS), cujo documento final foi disponibilizado no site a Fiocruz PE, no ano 
seguinte. Trata-se de uma ferramenta de planejamento, que desencadeou uma série de inicia-
tivas voltadas para a sustentabilidade e a racionalização de gastos e processos da instituição. 
Com objetivos diretamente articulados com o Programa Fiocruz Saudável e com o Plano de 
Segurança da Fiocruz PE, o PLS abrange ações em seis áre-
as temáticas: material de consumo; energia elétrica; água e 
esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de 
trabalho; compras e contratações sustentáveis. O progra-
ma resultou na formulação de um plano de ação que vem 
sendo trabalhado pelos diferentes setores, em cada área te-
mática. Mesmo com toda limitação financeira do biênio, foi 
possível realizar diversas ações:

MATERIAL DE CONSUMO

a)  Uma das medidas adotadas foi a configuração de todas as impressoras para impressão frente 
e verso;
b)  Campanha de conscientização para evitar o desperdício de papel;
c)  Monitoramento do consumo de papel e a criação de cotas por setor para o fornecimento de 
resmas de papel pelo Almoxarifado;
d)  Aquisição de papel reciclado em substituição ao branco. Levando em conta a questão da sus-
tentabilidade foi adotada a proporção de 30% de papel branco adquirido e 70% reciclado;
e)  wwMonitoramento do uso de copos descartáveis alcançando-se uma redução de 17% na reti-
rada de pacotes de copo para água no almoxarifado em 2016, em relação ao ano anterior.
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ENERGIA

a)  Campanha via internet sobre práticas de economia de energia;
b)  Instalação de sensores de presença em área de circulação do bloco B.

ÁGUA E ESGOTO

a)  Campanha institucional voltada para os colaboradores dos setores de limpeza 
e manutenção;
b)  Pesquisa experimental para verificação da qualidade da água da chuva captada no IAM e seu 
potencial de aproveitamento em atividades da instituição. O projeto virou objeto de doutorado 
em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos (UFPE) da arquiteta da Fiocruz PE Patrícia Martins.

COLETA SELETIVA

a)  Contratação de uma empresa para o descarte adequado de produtos químicos.

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

a) Mudanças nos parâmetros dos ramais de telefonia fixa foram associadas a uma campanha de 
conscientização sobre o uso racional desse recurso. Como resultado, os gastos com telefonia em 
2015 tiveram uma redução de 36,65% em relação a 2014. Em 2016 ainda se registrou uma queda 
de 5,77% em relação ao ano anterior; 
b) Revisão do contrato de limpeza e conservação, que passou a incorporar dispositivos de sus-
tentabilidade na especificação de materiais, no treinamento da equipe em práticas de sustenta-
bilidade e na avaliação periódica da qualidade dos serviços;
c) Adoção de papel reciclado na maior parte das peças gráficas;
d) Redução na quilometragem rodada e nos gastos com combustível e manutenção de veículo.

QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DE TRABALHADOR

a) Estímulo à realização dos exames periódicos que, além de permitirem a identificação do 
perfil de morbidade da comunidade da instituição, subsidiam a definição de temas para ativi-
dades de promoção à saúde do trabalhador,  de um calendário com ações educativas, no qual 
são consideradas também datas comemorativas do calendário do Ministério da Saúde. As di-
versas ações, descritas abaixo, contaram com a participação da comunidade:

EVENTOS 2015 MÊS

Finalização dos Exames Periódicos, Edição 2014/2015. Fevereiro
Dia da Mulher: palestra “Climatério: impacto no corpo e 
na alma da mulher”.

Março

Apresentação dos resultados dos exames periódicos e 
sua importância para a saúde do trabalhador

Maio

Campanha de Vacinação I Junho
Campanha de Aferição de Pressão e Teste de Glicemia Agosto
Roda  de conhecimento sobre a saúde da mulher, com 
foco no câncer de mama.

Outubro

Campanha de Vacinação II Novembro
Campanha Novembro Azul - Testes de Sífilis e HIV Novembro
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EVENTOS 2016 MÊS
Palestra “Entendendo Melhor a Doença Venosa- Varizes 
Mitos e Verdades”

Fevereiro

Palestra “Vacinação para adultos” Maio
Campanha de Vacinação de Gripe H1N1 Junho
Início dos Exames Periódicos de Saúde dos Servidores 
do IAM

Julho

Palestras de apresentação do projeto Circuito Saudável Novembro
Palestra “Orientação para Manejo de Primeiros Socorros 
e apresentação do Fluxo de Acidentes do Trabalho do 
IAM”

Novembro

Palestra “Assédio Moral e Sexual no Trabalho” Novembro

SAÚDE DO TRABALHADOR

A análise dos exames periódicos revelou que o sobrepeso 
e a obesidade são problemas que atingem a maioria dos 
servidores - 71,1%, na faixa abaixo dos 60 anos e 61,5%, 
na faixa acima dos 70 anos. Diante desses resultados, o 
Serviço de Gestão do Trabalho (SGT) elaborou e imple-
mentou em 2016 a primeira fase do projeto Circuito Sau-
dável, visando a avaliação e o acompanhamento nutricio-
nal dos servidores que apresentaram alteração do Índice 
de Massa Corpórea (IMC) nos periódicos. 

Outra ação de incentivo a uma alimentação saudável, im-
plantada em 2105 na instituição, foi a feira de produtos 
orgânicos (sem uso de defensivos agrícolas) no estacio-
namento da unidade, às sextas-feiras pela manhã, aberta 
à comunidade da instituição e do entorno.

Um prontuário eletrônico, utilizado pelo Núcleo de Saúde 
do Trabalhador (Nust) foi desenvolvido pelo Serviço de Informática (Seinfo), permitindo a cor-
relação de dados e a emissão de relatórios gerenciais de saúde de forma mais rápida.

NOVOS SERVIDORES

Em 2016 foi realizado mais um concurso Público na Fiocruz, objetivando dar continuidade 
ao processo de desterceirização da instituição. Com ele, o IAM incorporou cinco novos servi-
dores, dos quais um pesquisador, três técnicos em saúde pública e um assistente técnico de 
gestão. O SGT assessorou as etapas de dimensionamento e execução do concurso, realizado 
em âmbito nacional.
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QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

O setor de Serviços Gerais e Gestão de Contratos (Seag), em conjunto com a Coordenação da 
Qualidade, organizou e monitorou o treinamento dos colaboradores do contrato de limpeza e 
conservação, voltado para adequação do serviço prestado no IAM ao padrão de um estabele-
cimento de saúde. A melhoria nos serviços foi impulsionada pela renovação da Acreditação do 
Serviço de Referência Nacional em Filarioses em 2015, que exigiu ajustes no serviço. 

Entre as medidas adotadas, houve a contratação do serviço de uma enfermeira especialista 
em limpeza de ambientes de saúde, que desenvolveu o Manual de Boas Práticas para o serviço 
de limpeza, uma cartilha e os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Esses documentos 
foram posteriormente incorporados ao Termo de Referência para a contratação desse serviço. 
A prestação de serviços passou a ser avaliada mensalmente, através do Acordo de Nível de Ser-
viço (ANS), que define e padroniza a avaliação de desempenho e a qualidade na execução do 
serviço de limpeza, conservação e higienização.
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