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É  com satisfação que apresentamos o Relatório de Atividades da Fiocruz Pernam-
buco relativo ao quadriênio 2009/2012. Neste período buscamos, de maneira 
transparente e democrática, implementar todos os compromissos assumidos, 
visando o desenvolvimento institucional: da gestão, da pesquisa científica e tec-

nológica, do ensino, bem como melhorias na infraestrutura para um adequado funciona-
mento da Fiocruz PE. 

Fatos marcantes da democracia interna da instituição foram as reuniões anuais de 
avaliação da gestão abertas a toda comunidade, as eleições para chefes dos seis depar-
tamentos finalisticos de pesquisa e ensino, as dez reuniões anuais do Conselho Delibe-
rativo, a realização das plenárias para o VI Congresso Interno da Fiocruz; eleição para a 
presidência da instituição e o coletivo de gestores com ampla participação de servidores 
da Fiocruz PE.

Agradecemos e destacamos as diversas contribuições dos vice-diretores, dos mem-
bros do nosso Conselho Deliberativo e dos servidores no sentido de melhorar e otimizar 
o nosso processo político e de gestão institucional.

Podemos também destacar a realização de concurso público com a entrada de 24 no-
vos servidores; a melhoria da qualidade do nosso planejamento estratégico interno e no 
Plano Quadrienal da Unidade, bem como sua execução nos eixos estratégicos e dos ma-
croprojetos da Fiocruz PE em consonância com o planejamento estratégico da Fundação.

Neste período ampliamos, significativamente, o orçamento global (custeio e capital) 
da nossa unidade. Diversas obras de ampliação e melhorias da infraestrutura já foram 
concluídas e outras estão em andamento, favorecendo a modernização da unidade e me-
lhorias importantes nas condições de trabalho.
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Neste relatório, na parte referente a pesquisa, está registrada a ampliação da produção 
científica de livros, capítulos de livro e de artigos em revistas indexadas nacionais e inter-
nacionais. Da mesma forma podemos identificar a criação do Núcleo de Plataformas Tec-
nológicas (NPT), a certificação do NB3 e de laboratórios e Serviços de Referência, como 
a primeira acreditação internacional do Serviço de Filarioses da Fiocruz PE, e a criação de 
uma nova plataforma de microscopia eletrônica.

Além disso, diversas melhorias incrementais  na gestão e em equipamentos, insumos 
e pequenas obras de engenharia foram implementadas para uma adequada realização de 
pesquisas comprometidas com a redução das iniquidades regionais ainda existentes, em 
consonância com nossa missão institucional.

No ensino, destacamos a criação de um segundo programa de pós-graduação de mes-
trado e doutorado, o de Biociências e Biotecnologia em Saúde, aprovado pela Capes e já 
em andamento, além da realização de diversas capacitações, especializações e atualiza-
ções para gestores do SUS, nas modalidades presencial e a distância.

Podemos ainda verificar nesse documento, as várias capacitações promovidas para 
nossos servidores. Também ocorreu a formação em nível de mestrado profissional para 
gestores e técnicos de laboratório; a obtenção de bolsas no exterior para vários pesqui-
sadores, visando ampliar nosso capital intelectual na pesquisa, no ensino e na gestão do 
Centro.

Diversos eventos, como seminários, oficinas, cursos e palestras, foram organizados 
para vários segmentos, bem como a participação efetiva na organização de congressos 
das áreas da Saúde e de Biociências.

Outra característica desses últimos quatro anos é o investimento e a implantação de 
políticas de qualidade, de biossegurança e de gestão ambiental.

Por fim, temos a consciência que ainda temos muito que avançar e podemos e sabe-
mos como fazer nos próximos anos para continuar construindo uma unidade técnico- 
científica moderna e atuante, com compromisso e competência, visando contribuir para a 
melhoria das condições de saúde da população nordestina e do país.

Uma boa leitura.

Eduardo Freese 

Diretor da Fiocruz Pernambuco

GESTÃO
Desenvolvimento Institucional

A direção e o Conselho Deliberativo (CD) da Fiocruz Pernambuco trabalham 
com foco no cumprimento da missão institucional da Fiocruz PE, que é “con-
tribuir para a redução de iniquidades e melhoria das condições sociossani-
tárias da população, particularmente na região nordeste brasileira, mediante 

geração de evidências científicas e tecnológicas indutoras de políticas de saúde e de ci-
ência e tecnologia em saúde e de ações integradas de pesquisa, ensino, serviços e coo-
peração técnica”. Dentro dessa perspectiva, foram realizadas no último quadriênio (2009 
a 2012):

40 reuniões do CD, composto por membros eleitos e pela representação sindical 

(Asfoc).

Elaboração e execução do Plano Quadrienal da unidade junto aos departamentos fina-
lísticos e setores administrativos.

Sala de reunião do Conselho Deliberativo
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Implantação da Gestão da Qualidade na Fiocruz PE, cujo maior marco foi a acreditação 
internacional do Serviço de Referência Nacional em Filarioses.

Instituída, por ato da direção, a Comissão da Qualidade do Centro de Pesquisas, com o 
objetivo de construir a política da qualidade da Fiocruz PE.

Estabelecido novo convênio, em 2010, com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecno-
logia do Estado de Pernambuco (Facepe), exclusivamente para apoio a pesquisa.

Criação, em 2012, do Setor de Acompanhamento a Projeto de Pesquisa, com a finali-
dade de dar acompanhamento institucional aos projetos, simplificando processos e mé-
todos de trabalho em consonância com os objetivos da instituição.

Implantação funcional da nova estrutura organizacional da Fiocruz PE aprovada pelo 
CD/Fiocruz.

Realização de concurso públicos com a chegada de 24 pesquisadores, tecnologistas e 
analistas.

Reunião anual de avaliação 2012 realizada no auditório Frederico Simões Barbosa

Recursos Orçamentários

Nos últimos quatro anos, a Fiocruz Pernambuco obteve recursos na ordem de R$ 47,7 
milhões para aplicar na contratação de serviços e aquisição de materiais de consumo 
(custeio) e investimento em material permanente e obras (capital). Nesse período, a ins-
tituição registrou aumento de 61,3% no orçamento. Também recebeu verbas por meio de 
emendas parlamentares, que de 2009 a 2011 totalizaram R$ 1,6 milhão. Durante o qua-
driênio, a instituição participou de 964 processos licitatórios e aplicou R$ 15,2 milhões na 
compra de materiais (consumo e permanente) e serviços.

Recursos aprovados (tesouro) 2009-2012

R$ 34,6 milhões

R$ 13,1 milhões 

Custeio

Capital

*R$ 3,4 milhões 

*R$ 9,7 milhões 

    Material Permanente

    Obras

Recursos Humanos

Os Recursos Humanos da Fiocruz PE, no último quadriênio, cresceram não só em quan-
tidade como em qualidade. No período de 2009 a 2012 foram incorporados 24 concursa-
dos. Hoje a instituição conta com 97 profissionais terceirizados e 180 servidores, sendo:

67 doutores, 44 mestres  e 56 especialistas
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Todos, terceirizados e servidores, que ainda não tem curso de pós-graduação têm sido 
estimulados a participar do Curso de Mestrado Profissional em Saúde Pública, oferecido 
pelo CPqAM. O curso tem por finalidade articular a capacitação gerencial de profissionais 
que trabalham na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e em instituição de Ciência e 
Tecnologia em Saúde.

Prêmio Melhor Programa de Estágio - em 2009 e em 2010, a instituição foi uma das 
dez vencedoras desse prêmio, promovido pelo Centro de Integração Empresa Escola do 
Estado de Pernambuco.

Heleny Almeida, do Serviço de Recursos Humanos (SRH), ao receber o prêmio Melhor Programa de Estágio

Comissão Interna de Biossegurança (CIBio)

A Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) intensificou a capacitação de servidores 
e funcionários terceirizados para cumprimento das normas de biossegurança estabeleci-
das em lei. No quadriênio 2009-2012 a CIBio:

Capacitou 396 pessoas sobre a questão da biossegurança em diversas áreas como: 
trabalhos de campo e em experimentação animal; saúde do trabalhador; organismos ge-
neticamente modificados; gerenciamento de resíduos sólidos e uso de equipamentos de 
proteção respiratória.

Implantou o Plano de Gerenciamento de Resíduos Químicos (PGRQ).

Deu continuidade ao processo de credenciamento junto à Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio) das áreas dos laboratórios que manipulam organismo gene-
ticamente modificados.

Distribuiu sistematicamente 7.296 equipamentos de proteção individual (EPIs).

2010 2011 2012

34 acidentes

19 acidentes                                            

11 acidentes                                            

 Redução de 68% em três anos.

Saúde e Segurança do Trabalhador

O trabalho do Núcleo de Saúde do Trabalhador (Nust) para redução dos acidentes de 
trabalho tem sem mostrado efetivo.

Obras e infra-estrutura       

Para que as atividades fins da instituição sejam plena e confortavelmente realizadas 
é necessário assegurar um ambiente de trabalho adequado. Neste sentido, a Fiocruz PE 
têm investido permanentemente em obras e infra-estrutura.
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Foram concluídas:
Reforma e ampliação do bloco B, com os novos laboratórios de Entomologia, Micro-

biologia, Parasitologia e Imunologia.

Ampliação do Bloco G, onde funciona o Departamento de Saúde Coletiva (Nesc) no 4º 

e 5º pavimentos, com a criação de novas salas de aula no 3º pavimento para atender ao 

aumento significativo dos cursos de especialização não periódicos e à implantação do 

ensino a distância. Duas das salas foram equipadas com um total de 45 computadores, 

sendo uma com capacidade para 15 alunos e a outra para 30.

Reforma das salas do 1º andar, junto à direção, para abrigar as vice-diretorias.

Reforma de sala para abrigar o Comitê de Ética.

Reforma de sala para abrigar a Comissão Interna de Biossegurança e a coordenação  

dos Serviços de Referência.

Reforma do infectório do Departamento de Entomologia.

Reforma e manutenção sala de esterilização e instalação de autoclaves.

Substituição e recuperação dos vidros, piso e fachada da recepção.

Reforma, adequação e manutenção do auditório.

Reforma hidráulica e do telhado do quiosque.

Instalação novo espaço para coleta seletiva de lixo.

Construção do Espaço Saúde e Letras.

Criação de sala multimídia para 20 pessoas.

Reforma da biblioteca.

Reforma do Serviço de Informática – Seinfo.

Assinatura de contratos de manutenção de refrigeração.

Estão em andamento:
Projeto de automação do sistema de refrigeração dos laboratórios e gabinetes do blo-

co B pela Dirac/Fiocruz; 

Construção do Departamento de Virologia e Terapia Experimental (Lavite) - 3º andar 

do bloco B.

Licitados:
Reforma do biotério.

Rede do sistema de combate a incêndio.

Instalação de outro gerador na rede elétrica de emergência.

Comunicação Social 

A Assessoria de Comunicação Social da Fiocruz Pernambuco (Ascom) coordena, orga-
niza e promove ações nas áreas de imprensa, publicações e comunicação institucional, 
além de apoiar diversos eventos promovidos pela instituição.  Algumas atividades da 
Ascom se destacaram neste quadriênio:

Implantação do novo portal de internet da instituição, desenvolvido em parceria com 
o Serviço de Informática.

Produção de dois audiovisuais realizados entre 2009 e 2010, em parceria com a Video-
Saúde (Icict/Fiocruz).

Promoção do curso “Ciência e Mídia – Capacitação em Jornalismo Científico”, que reu-
niu durante três dias 60 jornalistas de diversas regiões do país para refletir sobre os meca-
nismos e processos da cobertura sobre ciência e tecnologia pelos meios de comunicação.

Realização do Seminário Comunicação e Doenças Negligenciadas, em maio de 2011.

Coordenação local do Projeto Observatório Saúde na Mídia, do Instituto de Comunica-
ção e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz)

Integrou a coordenação Regional Nordeste I da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio 
Ambiente e esteve à frente da organização da participação da Fiocruz PE na Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

Produção de vídeos institucionais
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Eventos promovidos pela Fiocruz Pernambuco

 A instituição promoveu grandes eventos, que ajudaram a destacar a sua imagem 
junto aos seus diversos públicos. Alguns deles foram:

Realização de reunião do Conselho Deliberativo (CD) da Fiocruz com dirigentes de to-
das as unidades. Os centros regionais, pela primeira vez, apresentaram as propostas de 
sua unidade numa reunião do CD - setembro de 2010.

I Simpósio de Bioterismo (Simbio) – 11 e 12 de novembro de 2010

10º Simpósio Internacional sobre Yersinia, realizado no Golden Tulip Recife Palace Ho-
tel, de 23 a 27 de outubro de 2010.

IV Workshop de Genética e Biologia Molecular de Insetos Vetores de Doenças Tropicais 
(Entomol) – realizado no auditório da Fiocruz PE, de 13 a 17 de setembro de 2010.

Exposição institucional alusiva aos 60 anos da instituição foi exibida em shoppings da 
cidade e no Aeroporto Internacional do Recife - setembro a novembro de 2010.

V Workshop de Genética e Biologia Molecular de Insetos Vetores de Doenças Tropicais 
(Entomol) – realizado no Mar Hotel, de 22 a 26 de outubro de 2012.

Reunião Anual de Iniciação Científica (Raic) -  2009 a 2012.

II Simpósio em Citometria de Fluxo - 2011.

I Seminário Qualidade e Biossegurança em Pesquisa e Serviços de Saúde - 22 de agos-
to de 2011.

II Encontro Interdisciplinar sobre Violência e Saúde - março de 2012.

Projeto “Avaliação de estratégias de Intervenção para Manejo de pacientes com diabe-
tes na atenção primária: custo-efetividade e eficiência para o SUS” (Interdia):

      - Evento de lançamento – 2011

      - Oficina de avaliação – 2012

II Workshop dos Serviços de Referência da Fiocruz Pernambuco – outubro de 2012.

Mesa de abertura  do  evento alusivo aos 60 anos da Fiocruz Pernambuco

Além disso, a gestão deu apoio a congressos nacionais: Congresso Brasileiro de Saúde 
Coletiva (Abrascão), Congresso de Medicina Tropical e Congresso Brasileiro de Odonto-
logia, entre outros.

Informática

O Serviço de Informática (Seinfo) da Fiocruz PE recebeu investimentos totais da ordem 
de R$ 1,380 milhão, de 2009 a 2012, o que possibilitou melhorias como:

Instalação de uma nova fibra ótica com velocidade de 2 GB entre a Fiocruz PE e a Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP), aumentando a velocidade de conexão em 20 vezes.

Aumento da velocidade interna da rede  com a substituição dos antigos conversores 
ópticos por switches com conexões de fibra ótica.

Instalação da rede wireless (sem fio) no Centro de Pesquisas e aquisição de um equi-
pamento de firewall específico para o serviço de gerenciamento, controle de acesso e 
proteção de acessos indevidos à rede da Fiocruz PE.

Substituição e modernização do parque de computadores com aquisição de 226 PCs e 
dois novos servidores.

Desenvolvimento de software para o setor de acompanhamento de projeto de pesqui-
sa.

Implantação do novo site da Fiocruz Pernambuco em parceria com a Assessoria de 
Comunicação da instituição.

Página principal do novo site
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AFiocruz Pernambuco investe na formação de recursos humanos para que 
possam atuar ou aprimorar o seu trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS), 
nos centros de pesquisa e nas universidades, na área de ciência e tecnologia   
aplicada à saúde. Para isso dispõe de:

Cursos periódicos e não periódicos por meio de programas de pós-gradução Stricto 
sensu e Lato sensu. 

Corpo docente formado por doutores e mestres credenciados na Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Onze salas de aula, sendo duas delas informatizadas e uma sala multimídia para vide-
oconferências e webconferências. 

Laboratórios bem equipados e uma biblioteca com amplo acervo. 

Os estudantes ligados à instituição obtêm bolsas de estudos concedidas por diferentes 
agências de fomento. Em 2009 foram obtidas 86 bolsas; em 2010, 81; no ano seguinte 88 
e no último ano do quadriênio, 91.

ENSINO
Formando profissionais

Programa de Pós-Graduação em Biociências e
Biotecnologia em Saúde

Em 2011 foi implantado o Programa de Pós-graduação em Biociências e Biotecnolo-
gia em Saúde (PPGBB). Com turmas de mestrado acadêmico e doutorado, o objetivo é 
formar docentes para o ensino superior e pesquisadores com habilidades para conduzir 
pesquisas nas áreas de parasitologia, imunologia, microbiologia e biologia celular e mo-
lecular, voltadas à inovação tecnológica em saúde. Na primeira seleção desse programa, 
12 pessoas foram selecionadas para o mestrado e nove para o doutorado.

Áreas de Concentração/Linhas de Pesquisa

1. Biologia celular e molecular básica e aplicada

a) Biologia Celular e Molecular de patógenos, vetores e hospedeiros.

b) Biotecnologia aplicada ao diagnóstico e controle de doenças infecciosas, 

parasitárias e crônicas.

c) Biologia Celular e molecular aplicada ao estudo da ação de fármacos.

2. Ecobiologia de patógenos, vetores e hospedeiros

a) Biologia e controle de insetos vetores.

b) Ecologia de parasitoses.

3. Imunopatogênese de doenças crônicas e infecciosas

a) Estudo da resposta imune em doenças infecciosas e parasitárias.

b) Imunogenética, estudos imunológicos e terapia celular em doenças crônicas.

Programa de Pós-graduação em Saúde Pública

Nos últimos anos, o Programa de Pós-graduação em Saúde Pública (mestrado aca-
dêmico e doutorado) vem passando por um processo de aperfeiçoamento que engloba 
várias ações:

Criação, em 2009, de duas áreas de concentração para dar sustentação ao Programa: 1) 
Epidemiologia, Política e Gestão em Saúde, com 5 linhas de pesquisa e 28 projetos, e 2) 
Eco-epidemiologia e Controle de Endemias, com quatro linhas de pesquisa e 30 projetos. 

Criação de quatro novas disciplinas: Revisão Sistemática de Literatura e Meta-Análise; 
Epidemiologia das Doenças Crônicas Não Transmissíveis; Ferramentas Computacionais 
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2. Políticas de Saúde

a) Políticas, funções gestoras, sistemas de saúde e suas organizações.

b) Avaliação de sistemas, programas e serviços de atenção e vigilância da saúde.

c) Saúde ambiental e do trabalhador nas políticas públicas.

d) Informação em saúde.

Doutorado Interinstitucional e de Associação Ampla

A Fiocruz Pernambuco vem colaborando com a formação de profissionais em outros 
estados do país.

Doutorado em associação ampla - foi ministrado para duas turmas formadas por pes-
quisadores da Fiocruz Manaus e docentes das universidades do Amazonas, em parceria 
com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz) e o Instituto Fer-
nando Figueira (IFF/Fiocruz). 

Doutorado Institucional (Dinter) - Também em parceria com a Ensp, a instituição par-
ticipou do desenvolvimento desse curso para docentes de universidades da Paraíba e de 
Alagoas.

para Análise de Estudos Epidemiológicos e Biossegurança.

Manutenção regular das reuniões ordinárias do Colegiado de Doutores do Programa a 
cada dois meses e reuniões mensais da Comissão de Pós-Graduação (CPG), que funciona 
como instância executiva do Colegiado. 

Mudança das áreas de concentração e das linhas de pesquisa, no segundo semestre de 
2012, pelo Colegiado de Doutores.

Áreas de Concentração/Linhas de Pesquisa

1. Epidemiologia e Controle de Agravos à Saúde

a) A saúde das populações: condições de vida, determinação social e vulnerabilidades 
em saúde.

b) Métodos e técnicas em epidemiologia aplicada à vigilância e controle de doenças 
transmissíveis.

c) Epidemiologia, vigilância e controle de doenças crônicas não transmissíveis.

d) Saúde, trabalho e ambiente nos territórios de desenvolvimento humano. 

e) Violência e saúde.

f) Métodos e técnicas para diagnóstico, monitoramento e intervenção aplicados ao 
controle de endemias.

Investigar as vulnerabilidades em saúde é uma das linhas de pesquisa da Epidemiologia e Controle 

Alunos formados pelo PPGSP

de Agravos
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Mestrado Profissional

Com o objetivo de articular a capacitação gerencial de profissionais que trabalham na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e em instituições de ciência e tecnologia em 
saúde, o Mestrado Profissional em Saúde Pública abriu três novas turmas no quadriênio 
2009/2012. Todas foram criadas com financiamento do Ministério da Saúde (MS);

Turma 2010 - 22 alunos. 

Turma 2011 - 25, sendo seis de outros estados da região.

Turma 2012 – 20.

Cursos Lato sensu

A pós-graduação Lato sensu formou mais de 190 especialistas, tendo ofertado onze 
turmas de especialização e quatro de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva. 
Das turmas de especialização, duas foram em Saúde Pública – até 2010 essa capacitação 
era ofertada anualmente. As outras nove foram promovidas por meio de convênio com 
a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da 
Saúde (MS), sendo:·         

Sete em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde;

Duas em Planejamento e Gestão Financeira de Politicas Públicas (realizadas em parce-
ria com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - Imip).

Os cursos realizados com o apoio do MS tiveram como alunos gestores públicos da 
saúde da Região Metropolitana do Recife, Caruaru, Triunfo, Petrolina e cidades vizinhas.

Alunos matriculados segundo curso
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Cursos de Atualização

No quadriênio foram oferecidos cinco cursos de atualizações, com o total de sete 
turmas. As aulas foram direcionadas a agentes comunitários e conselheiros de saúde e 
membros da Comissão de Integração Ensino Serviço do Estado, entre outros.

Ensino a Distância

Responsável pela parte pedagógica de duas edições do Curso Nacional de Qualificação 
de Gestores do SUS, o Centro de Pesquisas formou mais de 720 gestores da saúde em 
Pernambuco, por meio da modalidade de educação a distância, contemplando 107 muni-
cípios (58%) do Estado; 

Cursos Turmas Número de alunos
 inscritos

I Curso de Atualização 
em Elaboraçãoe Análise de

 Projetos para Educação
 Permanente 

Curso de Capacitação em
 Controle Social 

Curso de Atualização em 
Regulação de Redes e
 Serviços de Saúde 

I Curso de Atualização 
em Gestão Financeira

 de Saúde  

I Curso de Atualização
 em Gestão Regionalizada

 de Saúde  

Oficina de Planejamento da
 Comissão Estadual de

Integração Ensino-Serviço
 de Pernambuco  

Curso de Qualificação 
de Docentes para Curso Técnico 

de Agentes Comunitários 
de Saúde

642

1

1

2

3

4

1

14

19

43

83

79

155

20

463TOTAL

Conselheiros – Em 2012, a Fiocruz PE deu início ao processo seletivo de mais uma 
capacitação na modalidade a distância, o Curso Nacional de Qualificação de Conselhos 
de Saúde.

Convênios e Cooperações Internacionais

A Fiocruz Pernambuco estabeleceu convênios de cooperação técnica e intercâmbio 
acadêmico e científico-tecnológico com instituições internacionais, como:

Universidades Johns Hopkins, Michigan e Pittsburgh, nos Estados Unidos. 

Universidade de Manchester e Escola de Medicina Tropical e Higiene de Londres, no 
Reino Unido. 

Universidade Nacional Autônoma do México.

Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), da França, entre outras.

Os intercâmbios têm permitido o estágio de alunos no exterior e a vinda de alunos 
estrangeiros para o Centro de Pesquisas, além de parcerias de docentes em pesquisas.

Representantes da instituição também estiveram em missão oficial em Cabo Verde, na 
África, para discutir a formação de mestres e doutores em saúde pública, em conjunto 
com a Ensp/Fiocruz, no âmbito do programa de cooperação da Fiocruz com a Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Educação a distãncia para o SUS
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Biblioteca

Acervo com 8.207 registros, entre livros, folhetos e vídeos. Todo o catálogo pode ser 
acessado pelo endereço http://basecpqam.icict.fiocruz.br/. O acervo de teses, dissertações 
e monografias está disponível no Lilacs (http://lilacs.bvsalud.org), o mais abrangente índi-
ce da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe. Na biblioteca são mantidos: 

24 boxes de estudo individual, além de uma sala para trabalho em grupo e uma vide-
oteca; 

Computadores para acesso on line às bases de indexação de publicações e de perió-
dicos;

Sala multimídia com capacidade para 21 pessoas e a realização de webconferências e 
videconferências, instalada em 2011;

De 2009 a 2012, o setor registrou: 

9.846 empréstimos e renovações de livros;

2.928 solicitações de artigos de periódicos científicos e cópias de trabalhos de conclu-
são de curso;

Mais de 600 treinamentos sobre normalização de trabalhos acadêmicos, bases de da-
dos e recursos de informação em saúde. 

PESQUISA
Desenvolvimento Tecnológico

A Fiocruz Pernambuco desenvolve um trabalho sistemático de pesquisa em di-
versos campos da saúde pública, objetivando a prevenção e o controle de 
enfermidades endêmicas agudas e crônico-degenerativas no Nordeste. As 
pesquisas visam o aperfeiçoamento de métodos de diagnóstico e o desen-

volvimento e aprimoramento de vacinas, assim como de formas de controle de vetores, a 
exemplo do Aedes aegypti, transmissor da dengue. A instituição também tem tradição na 
realização de estudos nos campos da epidemiologia, planejamento, gestão e avaliação de 
serviços, políticas públicas, saúde ambiental e métodos quantitativos em saúde. 

No momento são desenvolvidos 240 projetos de pesquisa, que podem ser conferidos 
no quadro a seguir, divididos por tema/agravo:
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Algumas pesquisas desenvolvidas  de 2009 a 2012

Cisternas no semiárido 
Estudo sobre o impacto das cisternas no número e na duração dos episódios de diar-

reia em 417 famílias residentes em 21 municípios do semiárido pernambucano. 

Convênio com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos 
Intercâmbio científico e cooperação técnica, através das universidades J. Hopkins e 

de Pittsburgh, visando o desenvolvimento de vacina para a dengue e estudos de coorte 
clínico-epidemiológicos com vacinados contra hepatite A, febre amarela e raiva.

Cooperação técnica com a Hemobrás 
Desenvolvimento de uma imunoterapia para tratamento da dengue hemorrágica. Par-

ceria com a Escola de Saúde Pública da Universidade de Pittsburg (EUA).

Cooperação para a análise participativa da realidade socioambiental em Goiana (PE) e 
no seu entorno. 

Dengue 
Desenvolvimento do Sistema de monitoramento e controle populacional do Aedes ae-

gypti (SMCP-Aedes), que foi implantado nos municípios pernambucanos de Santa Cruz 
do Capibaribe e Ipojuca e no arquipélago de Fernando de Noronha. Houve redução de 
92,8 % dos ovos de mosquitos em Santa Cruz do Capibaribe e de 89% em Ipojuca, entre 
março de 2008 e outubro de 2011.

Investigação sobre a incidência da dengue nos menores de um ano, em parceria com 
o Imip. No total, 400 crianças estão sendo acompanhadas no estudo.

A incidência de dengue em menores de um ano de vida é uma das pesquisas desenvolvidas
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Doenças crônicas não transmissíveis
Avaliação dos serviços de atenção básica para diabéticos e hipertensos em Pernam-

buco. O estudo envolveu 148 equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), em 33 
municípios. 

Outra pesquisa, a Avaliação de estratégias de intervenção para o manejo de pacientes 
com diabetes na atenção primária: custo-efetividade e eficiência para o SUS (Interdia), uti-
liza os resultados do estudo anterior para aprimorar as estratégias de acompanhamento 
dado aos portadores da diabetes mellitus tipo 2. Parceria com o Instituto de Pesquisa para 
o Desenvolvimento (IRD) da França, Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira (IMIP), Universidade de Pernambuco (UPE) e as universidades federais de Per-
nambuco (UFPE), e Rio Grande do Sul (UFRGS).

Doença de Chagas
 Identificação de marcadores imunológicos para predizer se o paciente assintomático 

pode desenvolver a forma cardíaca da doença. O teste pode vir a ser uma ferramenta de 
indicação de tratamento precoce e de melhoria de qualidade de vida dos pacientes cha-
gásicos. 

Esquistossomose
Investigação sobre a ocorrência da esquistossomose e de geohelmintoses nos estados 

de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, para um inquérito parasitológi-
co nacional sobre a prevalência dessas enfermidades no Brasil. 

Novos Antígenos 
Desenvolvimento de antígenos para a área de diagnóstico, em contribuição ao Institu-

to Nacional de Inovação em Diagnósticos para a Saúde Pública (Indi-Saúde). O projeto, 
coordenado pela Fiocruz Paraná, tem como meta desenvolver reativos para a detecção de 
doenças priorizadas pelo Ministério da Saúde e pela Hemobrás.  

Saúde indígena
A Avaliação das condições de saúde de populações indígenas envolveu um censo, se-

guido de um inquérito epidemiológico sobre saúde bucal, hipertensão, álcool, trabalho, 
diabetes, desnutrição, entre outros temas observados. 

Outro projeto de destaque abordou a educação popular em saúde junto aos Xukurus, 
com a parceria do Departamento de História da UFPE e financiamento da Fundação de 
Amparo à Ciência do Estado de Pernambuco (Facepe)

Tuberculose
Pesquisas em desenvolvimento utilizam técnicas moleculares (como Nested PCR em 

tubo único e PCR em tempo real) que permitem diagnóstico preciso e mais rápido da tu-
berculose que os métodos tradicionais. 

Geoprocessamento
Ferramenta utilizada para controle da dengue, da esquistossomose e em pesquisas 

colaborativas, desenvolvidas em parceria com docentes da Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz), sobre doenças transmissíveis (filariose, turbeculose e 
hanseníase) e sobre violência no Recife e em outros municípios do estado.

Pequena Xucuru atendida pelo projeto
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Indicador de saúde ambiental
Criação de um novo indicador de saúde, que relaciona as doenças ao saneamento am-

biental inadequado, utilizado no relatório anual sobre Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Violências
Como resultado dos estudos desenvolvidos pelo Laboratório de Estudos de Violência 

em Saúde (Leves) sobre a violência no trânsito, a Fiocruz Pernambuco foi incluída no 
comitê para prevenção e redução de acidentes de moto no estado, criado em 2011 pelo 
Governo de Pernambuco. 

Os serviços de saúde do Recife também foram objeto de estudo do Leves, para verifi-
car o atendimento prestado aos idosos vítimas de acidentes e violência. 

Outra pesquisa, realizada com estudantes de 15 a 19 anos, de seis escolas públicas e 
particulares da capital pernambucana, buscou entender como os jovens percebem a vio-
lência no namoro e como ela se caracteriza nesse relacionamento. 

Serviços de referência

A Fiocruz PE é referência para o Ministério da Saúde em seis áreas. Em âmbito nacio-
nal: controle de culicídeos vetores (mosquitos transmissores de doenças), filarioses e 
peste. No regional: doença de Chagas, esquistossomose e leishmaniose.

Entre 2009 e 2012 o número de testes ou exames laboratoriais realizados pelos seis 
serviços foi de aproximadamente 141.609. 

Em 2011 o Serviço de Referência Nacional em Filarioses (SRNF) recebeu a acreditação 
conjunta do Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e da Joint Commission 
International (JCI).

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
em Saúde

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) presta assessoria aos pesquisadores da Fio-
cruz PE na obtenção de patente e no desenvolvimento de parcerias com outras institui-
ções públicas e empresas privadas. No período de 2009 a 2012 o NIT deu entrada a três 
pedidos de patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), dos quais dois 
também tiveram a patente solicitada no exterior, por meio do Tratado de Cooperação em 
Patentes (PCT).

Testes/exames realizados

*Dados de 2012 parciais até agosto

Serviço de Referência

Leishmanioses

Chagas

Esquistossomose

Filariose

Culicídeos Vetores

Peste

Total

24.341

1.279

45.376

7.975

12.102

50.536

141.609

2009 a 2012
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Portfólio de Inovação

A Fiocruz Pernambuco teve uma participação significativa no Portfólio de Inovação 
da Fundação Oswaldo Cruz, criado em 2010. A unidade teve oito projetos incluídos, num 
total de 76 trabalhos selecionados em todas as unidades da Fundação. O Portfólio está 
disponível no site da Fiocruz, no endereço http://www.fiocruz.br/vppis/portfolioinovacao/

Suporte à Pesquisa

Núcleo de Plataformas Tecnológicas

Contém unidades tecnológicas para o uso comum dos departamentos. Seis de seus 
equipamentos - Sequenciador de DNA, PCR Quantitativo, Citômetro de Fluxo, Microscó-
pio Confocal, Microscópios Eletrônicos de Transmissão e de Varredura - fazem parte da 
Rede Fiocruz de Plataformas Tecnológicas. O setor conta ainda com outros equipamentos 
para estudos de biologia molecular e celular adquiridos nos últimos anos. A mais recente 
aquisição foi um novo microscópio eletrônico de transmissão, através do CT INFRA/Fio-
cruz 2010 da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Aquisição de imagens por meio do Microscópio Confocal

Biotério

O biotério da Fiocruz Pernambuco apoia as atividades de pesquisa produzindo e man-
tendo colônias de animais de laboratório. A equipe da área também auxilia tecnicamente 
os pesquisadores nos trabalhos de manipulação de animais e integra as comissões de 
Ética no Uso de Animais (Ceua) e de Biossegurança(CIBio). O setor é composto pelos 
biotérios de criação, de experimentação e de animais silvestres, e tem passado por pro-
cessos de modernização para produzir animais com a qualidade superior exigida pelas 
pesquisas.

Laboratório NB 3

Certificado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e pela 
Biosafe Biossegurança do Brasil, o Laboratório de Nível de Biossegurança 3 da Fiocruz 
Pernambuco integra a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, com o objetivo 
de prestar serviços para o Ministério da Saúde (MS) e aos laboratórios centrais estaduais 
(Lacens) do Nordeste. Suas atividades científicas concentram-se nas áreas de peste, han-
tavirose e tuberculose.

http://www.fiocruz.br/vppis/portfolioinovacao/


Relatório de Atividades - 2009 | 2012
Fiocruz PE32 Relatório de Atividades - 2009 | 2012

Fiocruz PE 33

Insetário

O insetário do Departamento de Entomologia conta com doze salas, onde são exe-
cutadas atividades de manutenção das diferentes colônias de mosquitos utilizadas em 
estudos comportamentais, populacionais, de interação vetor-parasito, de suscetibilidade 
de populações naturais de culicídeos a produtos larvicidas e adulticidas, além de verificar 
a atividade tóxica desses produtos nos mosquitos.

Laboratório NB3

Produção científica

Artigos em revistas indexadas nacionais e internacionais e capítulos de livros publica-
dos no periodo de 2009 a 2012*: 

Captação de recursos externos

Os recursos externos totalizaram R$ 12.370.254,09 no período. Parte desses valores 
foram captados junto a órgãos de fomento como o Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado 
de Pernambuco (Facepe) e Ministério da Saúde, entre outros. 

Também foram conseguidos recursos através de programas de indução institucional, 
como o Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para Saúde (PDTIS), 
Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde Pública (PDTSP) e do 
Programa Estratégico de Apoio à Pesquisa em Saúde (Papes).

* Em 2012 - dados até setembro

Total de recursos externos 2009/2012

* Em 2012 - valores até agosto, exceto Grands e Fiotec, que 
correspondem aos lançamentos previstos para todo o ano
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Ética em Pesquisa

CEP

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) atua na avaliação e acompanhamento dos as-
pectos éticos de todas as pesquisas desenvolvidas na instituição que envolvem seres 
humanos, exercendo também um papel consultivo e educativo. No quadriênio, o comitê 
avaliou um total de 259 projetos novos, dos quais seis foram encaminhados à Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), conforme quadro abaixo: 

Ceua

A Comissão de Ética no Uso de Animais (Ceua) criada em 2010, analisa e qualifica as 
atividades experimentais envolvendo o uso de animais no âmbito da instituição. Desem-
penha papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão ética sobre a atividade cientí-
fica envolvendo animais e contribuindo para a definição de procedimentos aceitáveis do 
ponto de vista ético. Entre 2010 e 2012 a comissão avaliou um total de 37 projetos.

Provoc

O Programa de Vocação Científica da Fundação Oswaldo Cruz (Provoc/Fiocruz) visa es-
timular a vocação científica entre estudantes do ensino médio. São selecionados jovens 
do primeiro ano do segundo grau do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). Entre 2009 e 2012, participaram da iniciativa 32 estudantes.

Pibic/Pibiti

Assim como outras unidades da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz Pernambuco de-
senvolve atividades dos programas institucionais de bolsas de Iniciação Científica (Pibic) 
e de Iniciação Tecnológica e Inovação (Pibiti) . No período de 2009 a 2012 aproximada-
mente 146 alunos participaram do programa, desenvolvido em parceria com o CNPq e 
a Facepe, que tem como objetivo despertar a vocação científica e o talento potencial de 
estudantes de graduação.

Pesquisador Visitante

O Programa de Pesquisador Visitante (PV) tem o objetivo de fixar pesquisadores para 
atuarem em projetos de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico, bem como 
nos programas de pós-graduação Stricto e Lato sensu junto às unidades da Fundação 
Oswaldo Cruz. A seleção ocorre através de edital público. A cada ano são geradas oito 
vagas de pesquisadores visitantes no Centro de Pesquisas.
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