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 Neste ano de 2015, em que comemoramos os 65 anos de fundação 
do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, unidade da Fundação Oswaldo 
Cruz em Pernambuco, temos a satisfação de apresentar à comunidade cien-
tifica e à sociedade brasileira, o Relatório Bianual de Atividades, referente 
aos exercícios de 2013 e 2014. O documento procura espelhar a complexida-
de e diversidade das atividades desenvolvidas no período, explicitando os 
principais destaques. Foram muitos os resultados obtidos no trabalho reali-
zado neste período, em consonância com os compromissos assumidos pela 
equipe da Direção os quais mantiveram aderência com as metas propostas 
no planejamento estratégico institucional da unidade perante a Fiocruz. Os 
resultados obtidos constituem contribuições expressivas em diversas áreas 
de atuação de nossa missão institucional, com a geração de conhecimento 
nos campos das ciências biológicas, biomédicas e da saúde coletiva, associa-
dos à formação de recursos humanos para o enfrentamento de importantes 
desafios do sistema de saúde brasileiro contribuindo para o fortalecimento e 
aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde.
 O compromisso assumido perante a comunidade da Fiocruz Pernam-
buco de conduzir uma gestão democrática e participativa, tem se concretiza-
do em diversas iniciativas implementadas, cujo objetivo foi o de aperfeiçoar 
continuamente os processos de trabalho, através da constituição dos cole-
giados de gestão e pesquisa, além do reforço aos programas de pós-gradu-
ação. Estas iniciativas, pela dinamicidade que trouxeram, propiciaram  mais 
celeridade, descentralização e transparência aos processos dos trabalhos, 
incorporando  oportunidades de compartilhamento de experiências e supe-
ração de dificuldades existentes com a abertura de novos caminhos voltados 
para o aprimoramento das rotinas, seja com a realização de novos planos 
integrados para o melhor alcance de metas, sejam pelos diversos esforços 
realizados com a nossa força de trabalho, em seminários, fluxos contínuos 
de processos de integração na busca de mais agilidade, eficiência e produti-
vidade em nossas metas.
 Mas nada seria alcançado sem o empenho, o compromisso e a de-
dicação da força de trabalho de nossa comunidade, sempre imbuída pelo 
espírito de liberdade e superação de dificuldades, expressada em boas ideias 
que buscam mais êxitos para a nossa Fiocruz Pernambuco frente ao seu com-
promisso com a sociedade. Com efeito, o conjunto destas atividades e re-
sultados alcançados, reafirma a expressividade de nossa unidade regional 
com sua ampla atuação, complexidade e diversidade, refletida nas múltiplas 
abordagens desenvolvidas em suas atividades de pesquisa e ensino, diante 
do enfrentamento de importantes desafios de saúde do país.
 Continuaremos perseverando neste caminho na busca de novos 
avanços para a modernização institucional através do trabalho contínuo e 
solidário de todos. 

Sinval Pinto Brandão Filho
Diretor da Fiocruz Pernambuco

APRESENTAÇÃO
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Comissão Interna de Biossegurança

 A Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) é o setor responsável por estabelecer dire-
trizes e normas de biossegurança para a instituição. No biênio 2013/2014, a comissão promoveu 
diversas ações voltadas para aperfeiçoamento, capacitação e formação de recursos humanos, 
promoção do conhecimento, além da sua função primordial de fiscalizar a biossegurança da ins-
tituição. Nesse último quesito, a CIBio, nesses dois anos, ampliou a sua atuação, passando a 
inspecionar laboratórios que trabalham com organismos patogênicos convencionais. Foram ins-
pecionados 11 laboratórios e mais seis setores, entre eles a Central de Esterilização, o Insetário e 
Almoxarifado. Anteriormente, a inspeção era centrada apenas nos laboratórios que têm projetos 
aprovados para manipulação de organismos geneticamente modificados. 
 No que se refere à formação de recursos humanos, a CIBio realizou no biênio as seguintes 
atividades:
•    Curso de Sensibilização em Biossegurança (três edições); 
•    Palestras educativas em Biossegurança;
•    Curso de Experimentação Animal e Biossegurança em Biotério;
•    Biossegurança e Qualidade: critérios e normas aplicáveis a ambientes experimentais de cria-
ção (disciplina ministrada no curso de pós-graduação em Biociências e Biotecnologia em Saúde);
•    Biossegurança (disciplina ministrada no curso de especialização em Microbiologia Clínica da 
Universidade de Pernambuco – UPE).

 O Manual de Biossegurança foi produzido e distribuído junto aos laboratórios da institui-
ção, em 2013, funcionando como uma segunda fonte de consulta para aqueles que manipulam 
microrganismos. No ano seguinte, esta ação foi reforçada com a campanha Pratique Biossegu-
rança. Criada com apoio da Assessoria de Comunicação, a campanha consistiu na criação de 
pequenos cartazes com informações simples sobre boas práticas de biossegurança, que foram 
afixados na entrada de todos os laboratórios da Fiocruz PE.
 Outra iniciativa realizada pela Comissão em 2014 foi a reativação do grupo Agentes de 
Biossegurança. O papel desses profissionais é apoiar os laboratórios no cumprimento das nor-
mas e condutas de biossegurança, de acordo com as competências e as atribuições definidas 
pela CIBio. Nesse sentido foi promovida uma oficina de capacitação para os mesmos.

DIREÇÃO
 A Direção da Fiocruz Pernambuco no biênio 2013/2014 foi democra-
ticamente eleita pelo corpo de funcionários da instituição, elegendo para o 
cargo de diretor, Sinval Pinto Brandão Filho, o de  vice-diretora de Ensino e 
Informação Científica, Constância Flávia Junqueira Ayres Lopes, o de vice-di-
retora de Gestão e Desenvolvimento Institucional, Kátia Rejane de Medeiros 
e para o cargo de vice-diretor de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e 
Laboratórios de Referência, Osvaldo Pompílio de Melo Neto.
 Além desses, estão ligadas à Direção da instituição os seguintes se-
tores: a Assessoria de Comunicação Social, a Comissão Interna de Biossegu-
rança e a Coordenação de Gestão da Qualidade.
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Comunicação Social

 A Assessoria de Comunicação Social (Ascom) coordena, organiza e promove ações nas áreas de 
imprensa e comunicação institucional. Também faz a mediação da Fiocruz PE com os veículos de co-
municação da grande mídia (local e nacional), produz notas e matérias para o site da Fiocruz PE, entre 
outras atividades relacionadas à viabilização da informação e ao fortalecimento do canal de comunica-
ção entre a Fiocruz PE e a sociedade. 

 Alguns números do setor, no biênio 2013-2014:

 •    542 boletins eletrônicos produzidos;
 •    444 notícias veiculadas no site institucional;
 •    173 matérias institucionais publicadas na imprensa externa;
 •    5 edições do Informe Fiocruz Pernambuco publicadas;

 •    65 peças/campanhas produzidas, com destaque para a elaboração do Relatório de Atividades 
2009-2012; do Manual de Biossegurança; e das campanhas visando a renovação da Acreditação 
do Serviço de Referência em Filarioses, de combate ao fumo nas dependências da instituição e de 
biossegurança, além das peças alusivas aos aniversários de 63 e 64 anos do Centro de Pesquisas.

 Em 2013:

 •    Trouxe para o Recife a Exposição “O corpo na arte africana” (Museu da Vida/Fiocruz) que 
contou com dois mil visitantes. Na edição pernambucana, foram agregadas à Mostra diversas 
oficinas educativas e um debate sobre o tema “Racismo e intolerância religiosa como determi-
nantes sociais em saúde”;
•    Em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE) promoveu, no campus de Nazaré da 
Mata (interior do Estado), a Exposição Chagas, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecno-
logia (SNCT);
•    Cobertura jornalística de três grandes eventos: V Congresso Mundial de Leishmaniose 
-        Worldleish (maio); 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC – julho) e 1ª Conferência Regional sobre Determinantes Sociais na Saúde no Nordeste – 
CRDSS (setembro).

 Em 2014:

•    Passou a contar com uma editoria local na grade de programação WebTV, tendo 117 notas 
locais divulgadas;
•    Criou banco de fotografias no Flickr (www.flickr.com/photos/fiocruz-pe/), permitindo o com-
partilhamento de imagens com os públicos interno e externo e a imprensa;
•    Duas trabalhadoras do setor cursaram a capacitação em Gestão de Mídias Sociais;
•    Produziu e lançou o “Manual de Relacionamento com a Mídia”, produto quem vem sendo 
oferecido, através de capacitações individuais, aos gestores e ao corpo científico da instituição, 
objetivando facilitar o relacionamento dos mesmos com profissionais da mídia.
 •    Promoveu o “I Seminário Nacional sobre os Impactos do Racismo na Ciência e na Saúde – o 
que temos a ver com isso?”, com o objetivo de estimular o diálogo entre pesquisadores, estudan-
tes e profissionais do campo da ciência da saúde sobre essa temática.

 •    Passou a integrar o Comitê Nacional da Fiocruz Pró-Equidade de Gênero e Raça;
 •    Colaborou com a Coordenadoria de Comunicação Social da Fiocruz (CCS) na produção de 
campanha do Dia da Mulher e com a assessoria da Diretoria de Recursos Humanos (Direh/Fio-
cruz) na produção de peças voltadas para o Programa de Preparação para a Aposentadoria, 
implementado nesse ano na Fiocruz PE.

 •    Produziu matérias para as revistas de Manguinhos e Radis.
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Gestão da Qualidade

 A Coordenação de Gestão da Qualidade tem suas ações voltadas para melhoria contínua dos 
serviços de gestão, oferecendo à organização um meio de gerenciar e aprimorar seus processos, permi-
tindo aos gestores adequadas tomadas de decisão e o desencadeamento de ações de correção, preven-
ção e melhoria.
 Na prática, a Gestão da Qualidade perpassa por temas como: gestão de documentos internos e 
externos, auditorias, cultura organizacional, gestão de processos, gestão de indicadores, entre outros.
Algumas atividades que contribuíram para o desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade no 
biênio 2013-2014:
 Em 2013, foram realizados Encontros da Qualidade com temas como: “Gestão da Qualidade 
Total e qualidade de vida no trabalho”, ”Introdução à Gestão por processos”, “Gestão da qualidade e o 
programa 5S” e “Qualidade no ambiente de trabalho”, dos quais participaram um total de 64 pessoas.
 Para capacitação dos colaboradores na elaboração de documentos padrão, também foram rea-
lizadas duas oficinas de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), com a participação 82 pessoas.
 Fundamental para verificação, registro e acompanhamento da implantação dos padrões de re-
ferência a serem cumpridos, foram realizadas auditorias internas em Serviços de Referência, no Bioté-
rio e Setor de Compras.
 Algumas atividades inovadoras e importantes para a formação e capacitação dos colaborado-
res foram realizadas nesse mesmo ano, com destaque para realização do curso “Formação de auditores 
internos”, com carga horária de 16h e 30 participantes, e do curso “Estudo da Norma ISO 15189”, com 
carga horária de 16h e 40 participantes.
 Ampliando a capacidade executiva da Gestão de Qualidade, a equipe participou da “Formação 
em análise de processos”, curso oferecido pela Fiocruz/RJ e realizou o mapeamento do processo de 
compra direta (1ª versão) em conjunto com a vice-direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional.
 Em 2014, os Encontros tiveram sequência com os temas: “A qualidade aplicada superando a 
burocracia” e “Implantação de um sistema da qualidade em laboratórios de pesquisa”, dos quais parti-
ciparam um total de 22 pessoas.
 O cronograma de auditorias internas também foi ampliado contemplando: SATEC, SRH, Setor 
de Segurança do trabalho e os Serviços de Referência em Filarioses, Peste, Culicídeos Vetores, Doença 
de Chagas, Esquistossomose e Leishmanioses. Também foram realizadas duas simulações de avaliação 
para revalidação da Acreditação do Serviço de Referência Nacional em Filarioses, com o intuito de tra-
zer mais segurança para a Auditoria oficial da JCI, que foi realizada posteriormente, alcançando êxito.
 Algumas atividades inovadoras realizadas no ano de 2014 que merecem evidência: a realização 
do “Estudo da norma BPL”, com carga horária de 16h e 43 participantes, que aprofunda as bases de re-
ferência para melhoria contínua com foco nos laboratórios; o início do mapeamento dos processos do 
Escritório de Gestão de Projetos de Pesquisa, com a conclusão de 02 processos; ênfase também para a 
efetiva participação na idealização das ações de combate ao tabagismo, mantendo o comprometimento 
da Coordenação da Qualidade com metas de abrangência institucional. Em 2014, podemos ainda desta-
car a revisão da metodologia de apresentação dos Indicadores da Qualidade do Serviço de Filarioses e a 
reestruturação da tabulação dos dados da pesquisa de satisfação dos usuários do Serviço de Filarioses. 
Também nesse ano, a Comissão passou a participar das discussões da Comissão de Biossegurança.
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VICE-DIREÇÕES

Vice-direção de Ensino e Informação Científica

 A Vice-direção de Ensino e Informação Científica (VDEIC) alcançou nestes dois últimos 
anos metas que refletem em melhoras significativas na qualidade do ensino da Fiocruz Pernam-
buco. Elas foram alcançadas em decorrência de um esforço conjunto de várias equipes envolvi-
das no setor, entre elas as coordenações dos programas de pós-graduação (PPGs), as equipes da 
biblioteca e da secretaria acadêmica (Seac), assessoria aos PPGs e suporte ao espaço acadêmi-
co. Essas metas estão alinhadas com as estratégias de desenvolvimento do ensino no Centro de 
Pesquisas, buscando melhorias em vários aspectos, inseridas em diferentes pilares: a) infraes-
trutura dos espaços acadêmicos; b) produção intelectual dos PPGs; c) internacionalização dos 
cursos; d) inserção social através de uma maior interação com o SUS e a comunidade em geral.

Melhorias na infraestrutura

 A Vice-direção de Ensino e Informação Científica vem investindo desde 2013 na melhoria 
dos espaços acadêmicos da instituição. Nesse sentido foram feitas as seguintes ações:

•    Implantação do sistema de segurança na biblioteca;
•    Sinalização do acervo na biblioteca;
•    Aquisição de todos os livros necessários para cada disciplina;
•    Instalação de lousas digitais em salas de aula;
•    Criação do espaço da Secretaria Acadêmica do Ensino a Distância (EAD);
•    Realização da primeira organização de arquivo e documentos da Seac;
•    Criação do Diretório Acadêmico;
•    Aquisição de novos projetores;
•    Aquisição de um sequenciador automático, de última geração pelo edital Capes Pró-equipa-
mentos para a plataforma tecnológica e também de pequenos equipamentos para a criação do 
Laboratório Escola.

Programa de Excelência da Pós-Graduação

 Acompanhando a meta estabelecida 
pela presidência da Fiocruz, a Vice-direção de 
Ensino e Informação Científica estabeleceu es-
tratégias para melhorar a produção científica 
e a qualidade do ensino. As seguintes ações 
impactaram  na qualidade da produção:
•    Realização de oficinas e cursos de redação de 
artigos científicos; 
•    Implantação do serviço de revisão e tradu-
ção de manuscritos pelo American Journal Ex-
perts para todos os docentes e discentes dos 
programas de pós-graduação;
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•    Realização de oficinas de ensino-aprendizagem para os docentes;
•    Realização da Jornada Científica da pós-graduação;
•    Publicações em revistas com Qualis A1, A2 e B1;
•    Criação de indicadores internos de avaliação;

Internacionalização e novas parcerias institucionais

 Os programas de pós-gradução da Fiocruz PE 
vêm investindo na ampliação da formação de recur-
sos humanos em saúde no âmbito nacional e interna-
cional através de novas parcerias institucionais e de 
programas específicos, como o Ciência sem Frontei-
ras. São diversas iniciativas que contribuíram para 
aumentar a Cooperação Sul-Sul, estimulada pelo 
Governo Federal, assim como as cooperações com 
instituições de excelência do Eixo Norte (Europa e 
Estados Unidos) buscando horizontalidade nas rela-
ções cooperativas.
•    Criação do Doutorado Internacional: Saúde Global, 
Direitos Humanos e Políticas da Vida, uma parceria 

entre a Fiocruz PE, a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp) e a Universidade de 
Coimbra (Portugal);
•    Mestrado Acadêmico em Sistemas de Saúde para profissionais de Moçambique (África), uma parceria 
também com a Ensp e o Ministério da Saúde desse país;
•    Cooperações internacionais com as universidades Jean Piaget (Cabo Verde), de Warwick, de                  
Cambridge e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (Inglaterra);
•    Atração de estudantes estrangeiros através do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação 
(PEC-PG) e outros editais. Foram formados quatro mestres oriundos de Cabo Verde pelo Programa de 
Pós-graduação em Saúde Pública (PPGSP). Em 2014, seis estudantes de Moçambique foram matricula-
dos no Mestrado Acadêmico em Sistemas de Saúde, em parceria com a Ensp. 

Inserção Social

 Em 2013, a Fiocruz PE desenvolveu uma ferramenta para compreender a sua capacidade de 
captação de estudantes de outras regiões para seus programas de pós-graduação, assim como identifi-
car o campo de atuação dos egressos. Em uma primeira avaliação, observou-se que 100% dos egressos 
que responderam ao questionário de avaliação do PPGSP estão em alguma atividade profissional e que 
a maioria atua em atividades de pesquisa, ensino e gestão da saúde. 

 

           Gráfico. Tipo de atividade dos egressos do PPGSP
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 A Fiocruz PE estimula uma maior interação da sua comunidade acadêmica com o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e com o público em geral, através da realização de eventos de médio porte, de parce-
rias institucionais e de melhorias no seu site. Tais como:

•    Criação da Semana de Biociências e Biotecnologia 
em Saúde (2013), que reúne, anualmente em torno de 
200 estudantes. O evento é uma oportunidade de es-
tudantes de graduação, no início do curso, conhecer a 
pesquisa desenvolvida na Fundação, em áreas estra-
tégicas, através de palestras proferidas pelos discen-
tes e docentes. 
•    Coordenação do Mestrado Profissional em Epide-
miologia e Controle da Tuberculose, uma parceria 
com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arou-
ca (Ensp).
•    Realização do III Fórum Global para a formação de 
Recursos Humanos em Saúde na Fiocruz PE em 2013.

•    Publicação do Catálogo de Disciplinas ofertadas pelos PPGs;
•    O número total de acessos à página de ensino da Fiocruz PE no ano de 2014 foi de 408.046, represen-
tando em torno de 27% do total de acessos à página da Fiocruz PE.

 A Fiocruz PE terminou 2014 com várias conquistas, conseqüência de ações que demonstram o 
esforço empenhado para aumentar a visibilidade dos nossos programas de pós-graduação, a qualifica-
ção da nossa produção científica, a internacionalização dos cursos, o fortalecimento das parcerias com 
o SUS e a nossa inserção social. 

Programas de Pós-Graduação da Fiocruz Pernambuco

 O Ensino na Fiocruz PE está voltado para a for-
mação de profissionais qualificados para atuarem nas 
áreas de saúde e ciência e tecnologia. Com diversas 
modalidades de cursos Stricto sensu e Lato sensu, a 
instituição já formou mais de 1.600 profissionais, que 
atuam diretamente no SUS, no ensino e na pesquisa. 
O centro conta com o programa de Residência Multi-
profissional em Saúde Coletiva, especializações, ensi-
no a distância (EAD), mestrado acadêmico e doutora-
do em saúde pública (PPGSP), mestrado profissional 
em saúde pública e mestrado acadêmico e doutorado 
em biociências e biotecnologia em saúde (PPGBBS). 
Em conjunto, nestes programas de Pós-Graduação, no 
biênio contamos com 201 alunos matriculados no Stricto sensu, 400 alunos no EAD, 25 na especializa-
ção e 30 na residência, totalizando mais de 650 discentes.

Destaques dos PPGs da Fiocruz PE

•    Melhor dissertação no Prêmio Ciência e Tecnologia para o SUS – 2014, do Ministério da Saúde, com 
o trabalho Schisto Track - Um sistema para coleta e monitoramento de inquéritos epidemiológicos conec-
tando sistemas de informações geográficas em tempo real, do aluno Onício Batista Leal Neto, do PPGSP. 

•    Menção Honrosa, no Prêmio Capes de Tese 2013 recebida pela aluna Ana Claúdia Figueiró, também 
do programa de saúde pública.
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Ensino da FIOCRUZ PE em números
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Pós-Graduação Stricto sensu

Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia em Saúde 

 O Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia em Saúde (PPGBBS) da Fiocruz 
PE foi criado em 2012, com as modalidades de Mestrado Acadêmico e Doutorado. O programa é compos-
to por docentes com formação especializada nas áreas clássicas das ciências biológicas III (parasitologia, 
microbiologia e imunologia) e voltados para a área de saúde pública. Eles atuam com diferentes objetos 
de pesquisa vinculados num espectro abrangente das necessidades e exigências da saúde pública regio-
nal e brasileira. A primeira turma de mestrado foi formada em 2014 com 12 dissertações defendidas. 
 O corpo docente é composto por 28 docentes, dos quais 22 são permanentes (DP), fazendo par-
te do quadro de servidores da instituição, e seis colaboradores. A criação do PPGBBS na região Nordeste 
foi estratégica, por representar o primeiro programa de pós-graduação com doutorado na área de pa-
rasitologia e o segundo nas áreas de microbiologia e imunologia, nessa região. Sendo possivelmente o 
único programa que engloba as três grandes subáreas das ciências biológicas III. A produção científica 
do programa foi de 110 artigos em 2013 e 113 em 2014.

 A pós-graduação em BBS está dividida em três áreas de concentração com suas respectivas 
linhas de pesquisa:

 1)    Biologia celular e molecular básica e aplicada
 •      Biologia celular e molecular de patógenos, vetores e hospedeiros;
 •        Biotecnologia aplicada ao diagnóstico e controle de doenças infecciosas, parasitárias e crônicas;
 •      Biologia celular e molecular aplicada ao estudo da ação de fármacos.
 
 2)    Eco-biologia de patógenos, vetores e hospedeiros
 •       Biologia e controle de insetos vetores;
 •       Ecologia de parasitoses.

 3)     Imunopatogênese de doenças crônicas e infecciosas
 •        Estudo da resposta imune em doenças infecciosas e parasitárias;
 •        Imunogenética, estudos imunológicos e terapia celular em doenças crônicas.

Programa de Pós-graduação em Saúde Pública (PPGSP)

 O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (PPGSP) tem 18 anos, contando com o mes-
trado acadêmico e doutorado, e já formou mais de 100 doutores e 230 mestres na área de saúde. Foi 
concebido com a perspectiva de atender a demanda do Nordeste, para o fortalecimento do ensino e da 
pesquisa na região, com a formação de pesquisadores e professores e a qualificação de profissionais 
estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS). O Programa conta com um colegiado de 35 douto-
res, dos quais 27 são docentes permanentes e oito, colaboradores. A participação ativa de seu quadro 
docente no processo da Reforma Sanitária Brasileira possibilitou uma articulação nos cenários local, 
regional, nacional e latino-americano, que envolveu grandes temas da Saúde Coletiva. O programa 
passou recentemente por uma reestruturação em suas áreas e linhas de pesquisa, ficando com duas 
grandes áreas:

 1)    Epidemiologia e Controle de Agravos à Saúde:
 •       A saúde das populações: condições de vida, determinação social e vulnerabilidades em saúde;
 •      Métodos e técnicas em epidemiologia aplicada à vigilância e controle de doenças transmissíveis;
 •     Epidemiologia, vigilância e controle de doenças crônicas não transmissíveis;
 •     Saúde, trabalho e ambiente nos territórios de desenvolvimento humano; 
 •     Violência e Saúde;

 •     Métodos e técnicas para diagnóstico, monitoramento e intervenção aplicados ao controle 
de endemias.
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 2)    Políticas de Saúde:
 •       Políticas, funções gestoras, sistemas de saúde e suas organizações;
 •       Avaliação de sistemas, programas e serviços de atenção e vigilância da saúde;
 •       Saúde ambiental e do trabalhador nas políticas públicas;
 •       Informação em saúde.

 Em 2014, ocorreu aumento na qualificação da produção intelectual do programa, em relação 
ao ano anterior. Em 2013 foram 89 artigos e 2014, cem artigos científicos, dos quais a grande maio-
ria publicado em revistas com qualis acima de B1, conforme o critério de qualificação da Capes. Isso 
mostra um aumento significativo na qualidade da pesquisa científica desenvolvida pelos docentes e 
discentes do PPGSP. 

Mestrado Profissional em Saúde Pública

 O Mestrado Profissional (MP) em Saúde Pú-
blica completou, em 2014, dez anos de sua aprova-
ção. Historicamente, o MP tem apresentado uma 
procura três vezes maior que o número de vagas 
ofertadas, atraindo inclusive alunos provenientes de 
outras regiões, além do Nordeste. O curso tem como 
objetivo preparar profissionais para atuarem como 
formadores e indutores de processos de mudança 
em seus espaços de trabalho, mediante a incorpora-
ção de novos conceitos e práticas aplicáveis ao de-
senvolvimento do SUS.

 Adicionalmente, esse mestrado visa desenvolver a habilidade no mestrando de atuar como mul-
tiplicador de conhecimento adquirido, fortalecendo a estratégia aluno-equipe. O curso conta com um co-
legiado de 24 docentes, dos quais quatro são colaboradores e 20, permanentes. Tem apenas uma área de 
concentração: Gestão em Saúde, que está estruturada em três áreas temáticas e sete linhas de pesquisa.

 Áreas Temáticas:
 •    Gestão e Avaliação de Serviços de Saúde;
       •    Gestão de Sistemas de Vigilância em Saúde;
      •    Gestão em Instituições de Ciência e Tecnologia (C&T) em Saúde.

 Linhas de Pesquisa:
 •    A saúde das populações: cidade e campo no                           
contexto regional;
 •    Epidemiologia e controle de doenças infec-
ciosas e parasitárias;
 •    Estudos das situações de riscos ambientais 
e do trabalho para a saúde;

 •    Gestão de Ciência e Tecnologia em Saúde;
 •    Política de Informação Social;

 •    Políticas de saúde, gestão, planejamento e 
avaliação dos serviços de saúde pública;
 •  Sistemas de informação de mortalidade, 
morbidade, assistenciais e sócio-demográficos.

 Em 2014, o MP realizou o I Seminário do Mestrado Profissional em Saúde Pública. No evento 
foi lançada a coletânea de livros “Gestão em Saúde Pública”. A Coletânea reúne resultados de traba-
lhos de conclusão de alunos que foram do Programa e de docentes, compondo três volumes: Volume 
1- Gestão em Saúde Pública: a Vigilância em Saúde em Foco, Volume 2 - Gestão em Saúde Pública: Estu-
dos de Avaliação e Volume 3 - Gestão em Saúde Pública: Contribuições para a Política. A concepção da 
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coletânea adotou a estratégia de envolvimento de docentes e discentes na organização dos livros. Nas 
obras estão reunidos textos de 67 autores, dos quais 29 foram alunos do mestrado profissional e 38 
são docentes ou colaboradores.

Pós-Graduação Lato sensu

Residência Multiprofissional

 A Fiocruz PE oferece o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, em parce-
ria com a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), com oferta de vagas anual. O programa propõe 
formar sanitaristas comprometidos com os princípios da Reforma Sanitária Brasileira, através de um 
processo pedagógico referenciado na reflexão crítica sobre a prática da saúde coletiva nos serviços pú-
blicos de saúde, aliando competência técnica aos princípios éticos na práxis profissional. A residência é 
pautada no treinamento em serviço, sob supervisão, formando especialistas em saúde coletiva, capa-
citando-os para atuar nas diversas áreas do SUS. No biênio 2013/2014 formou um total de 29 alunos e 
finalizou o ano de 2014 com 29 alunos matriculados no curso. 

Ensino a Distância (EAD)

 Em 2014 foi lançada a plataforma do Ensino a 
Distância da Fiocruz PE. Essa nova tecnologia possibi-
lita que cursos e disciplinas cheguem aos locais mais 
distantes do Nordeste, formando profissionais para o 
SUS. No mesmo ano, foi oferecido o Curso de Aperfei-
çoamento para os Gestores do SUS, na Paraíba, com a 
participação de 400 alunos nessa primeira turma. Esta 
plataforma representa uma porta aberta para inúme-
ras parcerias institucionais que Centro de Pesquisas 
poderá firmar, ampliando a nossa capacidade de ensi-
no e formação na área de saúde.

Secretaria Acadêmica 

 A Secretaria Acadêmica (Seac) funciona como órgão central de gestão dos Programas oferecidos 
pela Fiocruz PE, cujas ações se realizam em cooperação com os coordenadores dos cursos, de modo a 
garantir a execução dos procedimentos de seleção, ingresso, desenvolvimento e conclusão dos cursos 
pelos alunos, preservando a documentação pertinente. O setor conta com sete funcionários para aten-
der à comunidade acadêmica e o público em geral. Duas importantes inovações foram implementadas 
na Seac nesse biênio: 1) O modelo de gestão participativa, cujo relacionamento cooperativo entre os 
colaboradores passou a ser uma ferramenta essencial, o que possibilitou uma compreensão mais nítida 
sobre o significado do papel de cada um na totalidade do setor; 2) Implantação do Diretório Acadêmico 
(DA), uma ferramenta eletrônica de apoio, onde todas as informações referentes aos discentes e docen-
tes estão compiladas e podem ser partilhadas por todos os colaboradores simultaneamente, garantindo 
segurança, eficiência e eficácia no atendimento às demandas da comunidade acadêmica. Em 2014, um 
levantamento de documentos emitidos pela Secretaria, entre declarações, memorandos, ofícios, cartas-
-convite, edital, certificados, certidões, históricos provisórios e definitivos, diplomas, atas de qualifica-
ção e de defesa e formulário para pareceristas, totalizou aproximadamente 3.426 documentos. 

Biblioteca

 A Biblioteca está dotada de vários espaços para atender estudantes e docentes. Conta com 
duas salas com computadores para os alunos acessarem on line as bases de indexação de publicações 
e de periódicos, uma sala para trabalho de grupo, bem como de 24 boxes para estudo individual e uma 
sala destinada às atividades da videoteca. 
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 O setor oferece regularmente treinamentos em bases de dados e recursos de informação em 
saúde para os alunos. Entre os principais temas abordados estão: Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme), 
Portal Periódicos (Capes), bases de textos referenciais e bibliográficas, catálogos coletivos de periódi-
cos, bases de dados com texto completo e normalização de trabalhos acadêmicos. Nos anos de 2013 e 
2014 foram oferecidos 14 treinamentos para mais de 150 alunos.

 Para atualização do acervo foram adquiridos nesses dois anos 1.591 livros e folhetos que foram 
incluídos no catálogo bibliográfico da biblioteca, que terminou o ano de 2014 com 8.683 registros, o que 
refletiu num aumento de 25% para 44% de artigos publicados em periódicos acima de B1 do total de 
artigos publicados neste biênio. O catálogo da biblioteca pode ser acessado através do endereço http://
basecpqam.icict.fiocruz.br/. Seus registros de teses, dissertações e monografias também são compar-
tilhados nas bases de dados: Teses Fiocruz, Biblioteca Virtual em Saúde da Fiocruz (BVS FIOCRUZ) e 
Lilacs. Além disso, as teses e dissertações da Fiocruz PE estão presentes no repositório institucional da 
Fiocruz (Arca), com 96 objetos digitais. 

 Em 2014 foi promovida pales-
tra e treinamento sobre o uso desse 
repositório, aumentado a visibilidade 
do Centro de Pesquisas para a comuni-
dade científica. Nos últimos dois anos, 
a biblioteca também reorganizou o 
acervo de teses em novo espaço a fim 
de permitir a expansão da coleção de 
livros. Com isso, os documentos con-
servam-se por mais tempo, facilita-se 
a localização dos itens nas estantes e 
dispensa-se a necessidade redimen-
sionar o acervo anualmente. Além dis-
so, em 2014 foi instalado um Sistema 
de Segurança Eletromagnética para o 
Acervo, a fim de protegê-lo de retira-
das não autorizadas. A Biblioteca da Fiocruz PE possui coleções completas de mais de cem anos e várias 
obras raras do século XIX. O Sistema também possibilita a emissão de relatórios estatísticos do fluxo de 
entrada e saída de pessoas na biblioteca. 
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Vice-direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional 

 A Vice-direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional (VDGDI) trabalha na governança da 
Fiocruz PE, interagindo com as  demais vice-diretorias. Cabe à VDGDI propor políticas e ações junto a 
Direção, além de subsidiar e desenvolver estratégias para a implantação dos propósitos das demais 
vice-direções e, por conseguinte, da Direção do Centro. A sua estrutura é composta pelos setores de 
Administração; Planejamento e Orçamento; Administração de Materiais; Gestão de Contratos; Informá-
tica; Serviços Gerais e Gestão de Contratos; Recursos Humanos; Infraestrutura e Manutenção. 

 No biênio 2013/2014, fortaleceu o trabalho coletivo da instituição, reconhecendo os saberes das 
equipes técnicas de trabalho. Nesse ambiente, estimulou e introduziu novas práticas e ações para além 
do escopo da vice de gestão. Em 2013, elaborou um projeto de excelência, possibilitando a inclusão de 
19 bolsas de estrutura, que permitem que as coordenações de equipes, cujos cargos no organograma 
do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) não dispõem, do ponto de vista remune-
ratório, de DAS, possam ter seus trabalhos reconhecidos e remunerados mediante bolsas da Fiotec. As 
bolsas contemplam as lideranças de equipes de trabalho das vices de Pesquisa, Ensino e Gestão e foram 
implantadas desde março de 2014.

 Também em 2013, criou o Colegiado de Gestão, que tem caráter e função colaborativa e/ou pro-
positiva. O colegiado promove reuniões e grupos de trabalho ou comissões temporárias, para respon-
der a atividades e ações específicas, que exigem aprofundamento dos técnicos diretamente envolvidos 
com o tema/objeto a ser executado. O colegiado de gestão reuniu-se pela primeira vez em outubro 
desse ano e até o final de 2014 realizou seis reuniões periódicas, como previsto em seu ato constitutivo. 
Outras ações de destaque da Vice-direção de Gestão e Desenvolvimento Institucional são: 

 •    Implantação do Serviço de Transporte Coletivo;
 •    Ações de melhoria no processo de execução orçamentária com acompanhamento contínuo 
das demandas orçamentária e financeiras, o que permitiu melhor desempenho do orçamento 
da unidade; 
 •    Promoção do Curso de Formação de Fiscais de Contratos (três turmas, sendo duas em unida-
des do campus Rio de Janeiro);

 •    Implantação do café da manhã regional;
 •    Implantação dos planos de Segurança (PS) e de Logística Sustentável (PLS).
 •    Realização da oficina de planejamento.

Transporte Coletivo

 Iniciado em 2013, o serviço de transporte 
coletivo atende 66 colaboradores da instituição, 
com quatro linhas que circulam pelas zonas norte e 
sul do Recife. Cada linha percorre, em média, 41,60 
km por dia e o serviço tem capacidade de atender 
até 78 trabalhadores. Antes essa capacidade era de 
68 pessoas, mas esse número cresceu em razão da 
empresa contratada ter disponibilizado, sem custo 
adicional, dois micro-ônibus em substituição a duas 
vans. O objetivo dessa iniciativa, que faz parte do 
Programa Fiocruz Saudável, é melhorar as condi-
ções de acesso dos profissionais às instalações do 
Centro de Pesquisas,  com segurança e conforto, 
e colaborar na redução do número de veículos no 
campus e na preservação do meio ambiente.
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Curso de Formação de Fiscais de Contratos 

 Com o objetivo de promover a formação neces-
sária para o exercício da função de fiscal de contratos 
e aprimorar os conhecimentos dos participantes para 
o desempenho das suas atividades, foi promovido 
em março de 2014, o I Curso de Formação de Fiscais 
de Contratos. A lª turma foi ofertada para 35 trabalha-
dores da Fiocruz PE e devido os resultados positivos 
que gerou, a capacitação foi levada a duas unidades 
da Fiocruz que ficam no campus Manguinhos (RJ). Em 
Farmanguinhos foram capacitados 75 profissionais 
e na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 
25. O curso permitiu o fortalecimento de parcerias e 
estreitamento de laços entre as três unidades e com a 

Procuradoria Federal da Fundação, uma vez que servidores da Fiocruz PE e procuradores da Fiocruz 
atuaram como facilitadores e palestrantes, respectivamente. A realização do curso também resultou na 
produção de uma cartilha. 

Oficinas de Planejamento 

 A I Oficina de Planejamento da VDGDI foi reali-
zada em 2013, tendo como objetivo adequar as ações 
planejadas aos limites existentes para a execução do 
orçamento. O resultado foi o desenho de um novo sis-
tema de gestão, permitindo uma readequação e po-
tencialização dos recursos orçamentários disponíveis. 
No ano seguinte, a oficina durou dois dias e contou 
com a presença de trabalhadores da Diplan/Fiocruz, 
Na ocasião foram implementadas e pactuadas estra-
tégias que permitiram aferição de indicadores de ava-
liação a serem utilizados pela comunidade da Fiocruz 
PE. Também foram realizadas reuniões com represen-
tantes dos seis departamentos finalísticos e setores chaves da instituição, nas quais foram definidas 
metas e elaborados seus respectivos indicadores internos e intermediários. 



19

Indicadores Internos de Ensino
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Indicadores Internos de Gestão
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Indicadores Internos dos Serviços de Referência
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Indicadores Internos de Pesquisa
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Programa de Aposentadoria 

 Uma ação estratégica da Diretoria de Recur-
sos Humanos (Direh) da Fiocruz, o Programa de Pre-
paração para a Aposentadoria (PPA) foi promovido na 
Fiocruz PE em 2014. Durante cinco dias, 11 servidores 
participaram de palestras, dinâmicas de grupo e ou-
tras ações de reflexão, cuidado e orientação aos servi-
dores sobre o processo de transição para a aposenta-
doria.  As atividades foram conduzidas pelas equipes 
do Núcleo de Atenção Integral à Aposentadoria da Co-
ordenação de Saúde do Trabalhador (Naia/CST/Direh) e pelo Serviço de Recursos Humanos da unidade 
pernambucana, que foi a primeira regional da Fiocruz a implantar o PPA.

Capacitação trabalhadores 

 Entre 2013 e 2014, foram investidos R$ 241 mil na capacitação de servidores e dirigentes. Em 
2014, o volume de recursos destinados e o número de servidores qualificados supera o total de inves-
timentos e de capacitados do período de 2013 a 2014. A duração média das capacitações foi de 21,19 
horas e o valor médio gasto por servidor foi de R$1.200.  

 

 Em 2014, quando a Fiocruz realizou mais uma concurso público, o número de servidores do 
Centro de Pesquisas passou de 179 para 198. Dos 19 trabalhadores novos, 12 são pesquisadores; quatro 
tecnologistas e três técnicos.
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Celeridade nas aquisições

 No ano de 2014, em um esforço conjunto dos vários setores envolvidos, a maioria das licitações 
foi realizada até o final do primeiro semestre. Esse processo foi fundamental para que a execução or-
çamentária do Centro tenha sido antecipanda em até três meses, quando comparado ao ano de 2013. 
Assim, em 2014, a execução da Fiocruz PE dos meses de setembro a novembro, migrou para os meses 
de julho a setembro. Visando a melhoria da qualidade dos serviços para a comunidade, o setor de com-
pras em 2014, avaliou os serviços prestados relativos à compra direta, ação que subsidiará a etapa de 
mapeamento dos processos a ser inicada em 2015.

Café da manhã regional 

 Primeira unidade regional a oferecer café da 
manhã para seus servidores, a Fiocruz PE passou a 
realizar essa atividade uma vez por mês, desde se-
tembro de 2014. O objetivo é promover um espaço de 
integração e sociabilidade para os colaboradores dos 
diversos setores, acompanhada de uma alimentação 
equilibrada, adequada aos hábitos locais. Durante o 
café da manhã são realizadas ações educativas. 

Implantação e coordenação do Plano de Segurança

 Visando adequar-se às normas de segurança Fiocruz, dando maior proteção aos usuários e aos 
bens físicos do Centro de Pesquisas foi implantado o Plano de Segurança (PS) institucional, que estabe-
lece uma série de ações sistêmicas e envolve vários setores. No biênio 2013/2014, das 64 ações e ativi-
dades relacionadas no PS, mais de 30% já estão concluídas, e cerca de 40% em conclusão ou com seu 
processo em curso. Para o próximo biênio estão previstos os 30% restantes de ações. Algumas ações do 
Plano de Segurança já implantadas são: 

 •    Aquisição de quatro catracas que fazem leitura biométrica e confecção de novos crachás para   
  instalação de um novo sistema de acesso
 •    Expansão das instalações do circuito fechado de TV e de câmeras com gravação digital na unidade; 
 •    Atualização dos Mapas de risco e reforço na segurança patrimonial 
 •    Inventário e requalificação do depósito de inflamáveis

 •    Ampliação do número de brigadistas de 10 para 24 integrantes em 2014 e capacitação da  
brigada para combate a incêndio

 •    Divulgação da cartilha de orientação básica de segurança 
 •    Instalação de sinalização de segurança e redutores de velocidade no estacionamento 

Implantação do Plano de Logística Sustentável

 Implantado em 2014, o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) é uma iniciativa inter-
setorial que tem objetivos diretamente articulados com o Programa Fiocruz Saudável, voltado para a 
saúde do trabalhador, biossegurança e gestão ambiental. O PLS abrange seis áreas temáticas: material 
de consumo; energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de traba-
lho; compras e contratações sustentáveis. Contando com uma comissão gestora, o plano tem desenca-
deado inúmeras iniciativas de intervenção e orientação, buscando mudar práticas. Algumas das ações 
trabalhadas no PLS nesse biênio foram: 

 •    Ampliação da proporção de compra de papel reciclado e ajustamento de todas as impressoras na 
configuração para o padrão “frente e verso”;
 •    Campanha de adoção de canecas reutilizáveis e controle da distribuição de pacotes de copos para 
os setores; 
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 •    Monitoramento do consumo e da qualidade da água potável. Para averiguar a qualidade foi 
contratado o serviço contínuo de exames físico-químicos e bacteriológicos;
 •    Desligamento de equipamentos de refrigeração do bloco dos laboratórios durante as noites 
(entre 18h30 e 5h30), nos sábados (a partir das 12h30), domingos e feriados (o dia inteiro). Comparan-
do-se os três primeiros meses de desligamento - outubro, novembro e dezembro/2014 - com o mesmo 
período do ano anterior houve uma diminuição de 15,8%. Em relação aos outros nove meses de 2014, a 
redução ficou em torno de 17,3%. Entre outras medidas de redução energética, também foram substi-
tuídos condicionadores de ar antigos por outros de maior eficiência; 
 •    Definição de regras de utilização dos ramais para acesso a chamadas externas locais, inte-
rurbanas, internacionais e para celulares, acompanhamento dos gastos das linhas e reforço com os 
usuários sobre o correto uso desse serviço.
 Quadro síntese das metas e ações realizadas pela comissão do Plano de Logística Sustentável 
da Fiocruz PE, segundo os eixos de 2013 a 2014.
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Promoção de saúde

 Com a finalidade de promover saúde entre os trabalhadores foi implantado um calendário de 
ações educativas. Os temas foram definidos com base no perfil de morbidade da comunidade institu-
cional, identificado por meio de exames periódicos, e considerando também as datas comemorativas 
do calendário do Ministério da Saúde. Foram promovidas as palestras Mulher, Trabalho e Família: expo-
sição a doenças e necessidade de cuidados com a saúde e Alimentação Saudável – Passos para Longevi-
dade com Qualidade. Essa última foi promovida em razão de serem identificados índices de 11,4% de 
obesidade e de 48,1% de sobrepeso entre os servidores. Também se realizou campanha de vacinação, 
sendo administradas 134 doses de vacinas contra tétano e hepatite B e 67 para combater a gripe. 

Descarte de material

 Um multirão de limpeza, organização e descarte foi organizado em várias áreas do Centro de 
Pesquisas, culminando em dois processos de alienação finalizados em 2014. Ao final foram contabili-
zando 661 bens móveis e 124 itens de informática, totalizando 785 itens que foram doados ao Movimen-
to Pró-Criança, entidade filantrópica sem fins lucrativos.

Manutenção e infraestrutura

 O Serviço de Infraestrutura e Manutenção (Satec) atendeu e concluiu 97% dos serviços de ma-
nutenção predial no biênio 2013/2014, tendo registrado um aumento de 105% no número de serviços 
solicitados de um ano a outro. 

 Em 2014 o restaurante da instituição foi reformado com o objetivo de otimizar o fluxo de tra-
balho e fornecimento de refeições dentro dos padrões da vigilância sanitária, qualidade e higiene. As 
principais alterações foram centradas na cozinha do restaurante. A reforma também visou à organiza-
ção e climatização do salão de refeições para o maior bem estar dos usuários. Nesse mesmo ano, uma 
sala no do bloco H (quadra), foi reformada e ambientada para a instalação de uma copa destinada aos 
funcionários ligados à administração a unidade. Ainda em 2014 foram atualizados e revistos os mapas 
de risco da Fiocruz PE. 

Investimentos em informática

 A Fiocruz PE, no período de 2013 a 2014, investiu R$ 724 mil reais em melhorias no seu parque 
de informática, como a aquisição do firewall Checkpoint, aquisição de softwares, licenciamento de an-
tivírus, Windows para usuários, Windows Server e do banco de dados em conjunto com a Coordenação 
de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI) da Rede campus Fiocruz/ Rio de Janeiro, compra de 
servidores, microcomputadores e peças de reposição. 

 Foram atualizados os softwares de desenvolvimento de aplicativos e o software de desenvol-
vimento de websites. Renovaram-se os contratos de manutenção e atualização de hardware, software 
e firmware do firewall que controla a rede do Centro de Pesquisas, além dos contratos de manutenção 
de equipamentos de informática e de locação de impressoras. O novo firewall permitiu o aumento da 
velocidade de conexão com a internet, assim como a segurança da rede.
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 Ambiente de virtualização e criação da nuvem computacional

Os novos servidores de dados adquiridos aumentaram a capacidade de armazenamento e pro-
cessamento do ambiente de rede da instituição, de 1 terabyte para 4 terabyte. Essa alteração 
diminuiu a taxa de ocupação do e-mail que era de 98%. A aquisição dos servidores de dados 
possibilitou ainda a instalação do ambiente de virtualização de servidores e criação da nuvem 
computacional da unidade; a migração gradativa dos sistemas operacionais dos equipamen-
tos dos usuários para o Windows 7 e para o pacote Office 2007 (Word. Excel e PowerPoint); ins-
talação do Exchange, o novo webmail com maior capacidade de armazenamento nas contas 
dos usuários e com acesso via web e smartphones. Foram recadastrados todos os usuários e 
estabelecidos protocolos de obtenção de um email e/ou login, condicionando-os à existência 
de cadastro do usuário na base de dados desenvolvida pelo Seinfo para o Setor de Recursos 
Humanos da Fiocruz Pernambuco. 

 Atualização de aplicativos 

Aplicativos desenvolvidos pelo Seinfo para atender a necessidade de quatro serviços foram 
atualizados. Dentre eles, o do Serviço de Referência em Doença de Chagas (SRDC), o de geren-
ciamento e controle de insumos e reagentes do Laboratório de Doenças Transmissíveis e o de 
garantia da gestão da qualidade de meios de cultura do Serviço de Referência da Peste. 

 Apoio e desenvolvimento de instrumentos

Também foram desenvolvidos formulários e questionários eletrônicos de pesquisa e desenvol-
veu-se o módulo de recadastramento de email e login. Além disso, o Seinfo tem colaborado 
ativamente na implantação da plataforma de Ensino a Distância (EAD) da Fiocruz PE, inclusive 
com o desenvolvimento de um website institucional.

 Remodelagem de aplicativos desenvolvidos pelo Seinfo

O Seinfo, em conjunto com a Assessoria de Comunicação, está apoiando a remodelagem da 
nova intranet para ser o portal de serviços da Fiocruz PE. Nesse sentido, alguns aplicativos de-
senvolvidos pelo setor estão sendo remodelados: Acompanhamento de Projetos de Pesquisa 
(APP); Serviço de Referência Nacional em Filariose (SRNF) - que dispõem do prontuário dos 
pacientes (exames, emissão de laudos), destinado à avaliação e acompanhamento de pacien-
tes; e Serviço de Referência em Controle de Culicídeos Vetores (SRCCV) - que avalia a eficácia 
dos agentes químicos aplicados aos vetores (diferentes estágios) emitindo o laudo de eficácia 
desses agentes.
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Planejamento e Execução Orçamentária

 Com um modelo de planejamento participativo e ascendente, a Fundação Oswaldo Cruz conta 
com dois instrumentos fundamentais de planejamento de longo e médio prazo: o Plano de Longo Prazo 
da Fiocruz (PLP) e o Plano Quadrienal (PQF), respectivamente. Este último, por sua vez, tem como com-
plemento os Planos Quadrienais das Unidades (PQU).Cada uma das Unidades da Fiocruz, por sua vez, 
operacionaliza os seus objetivos estratégicos estabelecidos  em consonância com esses Planos. A Figura 
1 (abaixo) ajuda a esclarecer as relações entre esses instrumentos.

 Conforme informações do Sistema de Apoio à Gestão Estratégica (Sage) da Fiocruz, o Plano 
Anual de 2014 da Fiocruz PE contém 219 projetos e operações, dos quais 100 (45%) estão relacionados 
a 61 Projetos Estratégicos do Plano Quadrienal 2011/2015 da Fiocruz PE. Estes Projetos Estratégicos 
estão relacionados a 18 Macroprojetos do Plano Quadrienal da Fiocruz, que por sua vez estão ligados a 
22 objetivos estratégicos do Plano de Longo Prazo da Fundação. 

 Nos quadros abaixo estão os títulos dos projetos estratégicos do PQU da Fiocruz PE que foram 
realizados em 2014, conforme os registros do SAGE. 

 Projetos Estratégicos realizados em 2014 

 •    Abordagens moleculares da patogenicidade e tipagem de bactérias patogênicas: Yersinia 
pestis, Pseudomonas, Acinetobacter.
 •    Abordagens moleculares da patogenicidade, tipagem e desenvolvimento de testes diagnós-
ticos de bactérias patogênicas: Listeria, Aeromonas e Vibrio.

 •    Análise de Política e Gestão em Saúde.
 •    Análise do desempenho de testes e técnicas para o diagnóstico da tuberculose.

 •    Aplicação biotecnológica de replicons bicistrônicos repórteres para triagem de drogas antivi-
rais contra os vírus da febre amarela e dengue.
 •    As reformas estruturais e suas interfaces no setor saúde no Brasil: uma análise do processo de 
reestruturação, desenvolvimento e governança no SUS a partir dos pactos de governos.

 •    Avaliação de produtos inseticidas para controle populacional de culicídeos.
 •    Avaliação do potencial de compostos naturais e sintéticos contra parasitas e vetores de inte-
resse médico-veterinário.

 •    Avaliação do tratamento coletivo em massa contra filariose linfática.
 •    Avaliar e estabelecer estratégias para medidas de controle das doenças endêmicas no Estado 
de Pernambuco – Brasil.

 •    Bioecologia e comportamento de culicídeos vetores.
 •    Biologia Celular de Fármacos.
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 •    Caracterização da resposta imune em Schistosoma mansoni, hepatite C e co-infecções.
 •    Caracterização de mecanismos de ação e de resistência aos inseticidas biológicos e químicos 
em populações de culicídeos.
 •    Caracterizar a ultra-estrutura do Schistosoma mansoni e a resposta imune do vetor biológico 
em área endêmica no Estado de Pernambuco.

 •    Caracterizar e avaliar a resposta imune de insetos vetores.
 •    Caracterizar e avaliar os fatores de patogenicidade em microorganismos de importância médica.
 •    Competência vetorial e genética de populações de culicídeos.
 •    Construção de sistema de genética reversa para o vírus da influenza para geração de vacinas.

 •    Desenvolvimento de abordagens ecossistêmicas para situações complexas e de vulnerabili-
dades em saúde pública voltadas para a relação entre Saúde, Ambiente e Trabalho.
 •    Desenvolvimento de ferramentas moleculares com aplicação do gene G3PD de mamíferos 
como controle de qualidade amostral para o diagnóstico das leishmanioses.

 •    Desenvolvimento de metodologias e diagnósticos de doenças endêmicas.
 •    Desenvolvimento de métodos diagnóstico por fluoroimunoensaio da leishmaniose tegumen-
tar americana utilizando antígenos recombinantes marcados por lantanídeos.

 •    Desenvolvimento e avaliação de uma vacina de DNA contra o vírus da febre amarela.
 •    Desenvolvimento e validação de abordagens moleculares para avaliação de susceptibilidade, 
diagnóstico e marcador de cura de pacientes com tuberculose.
 •    Desenvolvimento e validação de testes diagnósticos e caracterização de doenças infecciosas 
e crônico-degerativas.

 •    Ecoepidemiologia das leishmanioses no Brasil, com especial ênfase no Nordeste.
 •    Ensaios biológicos, bioquímicos e moleculares aplicados ao diagnóstico da susceptibilidade 
de populações de culicídeos a inseticidas e patógenos.

 •    Estudo clinico epidemiológico da imunopatologia da dengue.
 •    Estudo da resposta imune celular e humoral de doenças relevantes no estado de Pernambuco.

 •    Estudo de doenças cardiovasculares/Avaliação do valor prognóstico de biomarcadores e po-
limorfismos genéticos na estratificação de risco da doença coronariana.
 •    Estudo de novas opções terapêuticas e de diversos cofatores influenciando a patogenia es-
quistossomótica experimental.

 •    Estudo do polimorfismo genético e expressão gênica de genes relacionados a resposta imune.
 •    Estudo dos mecanismos de imunomodulação em doenças infecciosas e da Avaliação de ati-
vidades imunomoduladoras de substâncias sintéticas e de produtos naturais na descoberta e 
desenvolvimento de fármacos.
 •    Estudo molecular de mecanismos de patogenicidade e resistência a antimicrobianos de iso-
lados de Staphylococcus spp relacionados à infecção hospitalar.
 •    Estudo molecular de mecanismos de patogenicidade, resistência à antimicrobianos e tipa-
gem em isolados de Staphylococcus aureus associados a infecção hospitalar.
 •    Estudos clínico-epidemiológicos para a vigilância à saúde, prevenção e controle de agravos e 
doenças transmissíveis.

 •    Estudos da Relação entre Violência e saúde.
 •    Estudos de Atenção Primária e Educação Popular em Saúde.
 •    Estudos de DCNT e Envelhecimento Populacional.
 •    Estudos de Gestão do Trabalho e da Educação.
 •    Estudos em biossíntese protéica de tripanosomatídeos.
 •    Estudos imunológicos em síndromes de imunodeficiências.
 •    Estudos moleculares da Yersinia pestis, agente etiológico da peste bubônica.

 •    Estudos sócio-comportamentais e clínico-epidemiológicos em populações vulneráveis para 
infecção pelo HIV, outras DST e usuários de crack.
 •    Fortalecer a qualidade da criação, fornecimento e manutenção de animais de laboratório 
utilizados em pesquisas de interesse de saúde pública realizadas na Fiocruz-PE/FIOCRUZ

 •    Fortalecimento da Cooperação Internacional na Fiocruz PE.
 •    Identificação e caracterização de novos antígenos com potencial para o diagnóstico contra a 
leishmaniose visceral.

 •    Imunopatogênese, diagnóstico e biomarcadores da doença de Chagas humana.
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 •    Investigação de processos clínico-imunológicos de doenças infecto-parasitárias.
 •    Investigação do potencial mutagênico e/ou genotóxico de produtos naturais, compostos quí-
micos e biológicos, que interfiram no âmbito da saúde humana e meio ambiente, através de 
modelos experimentais in vivo e in vitro.

 •    Métodos e instrumentos para vigilância entomológica e controle de culicídeos vetores
 •    Modernização das atividades de apoio na Fiocruz-PE.
 •    Modernização do parque de informática da Fiocruz PE.
 •    Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente – Regional Nordeste I.
 •    Programa de sensibilização para cuidados com a saúde e bem estar pessoal.

 •    Racionalidades Médicas e o Cuidado em Saúde – Análise das Práticas Integrativas e Comple-
mentares no SUS.

 •    Reformulação do Programa Acadêmico de Pós-Graduação Stricto sensu em Saúde Pública.
 •    Tecnologia do DNA recombinante e bionanotecnologia aplicadas ao estudo e diagnóstico das 
leishmanioses.

 •    Terapia Celular.
 •    Vigilância entomológica integrada a redes de controle de culicídeos. 

No planejamento anual da Fiocruz PE foram estabelecidas metas para um total de 52 produtos relacio-
nados às diversas ações orçamentárias da Unidade. Conforme registros do Sage, o percentual médio 
de execução dessas metas em 2014 foi de 124%. Isso não significa necessariamente que todas as metas 
foram alcançadas e ultrapassadas, mas sim que se algumas metas não foram alcançadas, outras foram 
superadas de forma ainda mais significativa. No Apêndice pode ser vista a tabela com todas as metas 
previstas e executadas em 2014 pelas diversas áreas da Unidade, agrupadas de acordo com a ação or-
çamentária
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 A programação e a execução orçamentária do CPqAM nos anos 2013 e 2014 ocorreram conforme 
as tabelas a seguir: 

Avaliação de Desempenho Institucional - Indicadores Intermediários

 A Fiocruz, desde o ano de 2012, vem elaborando e construindo um processo para avaliação do de-
sempenho institucional, que visa avaliar os processos institucionais. Como forma de demonstrar a trans-
parência do serviço público, a Fiocruz adota indicadores de desempenho, que visam expor a eficácia e 
eficiência dos centros de pesquisa. A Fiocruz Pernambuco elegeu em 2013 seis Indicadores Intermediários 
de Desempenho, e em 2014 foram eleitos cinco, conforme tabelas explicativas a seguir.
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Indicadores Intermediários de 2013 
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Indicadores Intermediários de 2014 
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Vice-direção de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico 
e Laboratórios de Referência (VDPLR)

 A Vice-Direção de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Laboratórios de Referência (VDPLR) 
atua na gestão estratégica de pesquisa, de serviços de referência e de conhecimento. Tem como foco 
apoiar as atividades de pesquisa e conhecimento científico e tecnológico, desenvolvidas na Fiocruz PE. 
Para atender a diferentes demandas, conta com os seguintes setores de apoio: Núcleo de Gerenciamen-
to de Projetos, Núcleo de Inovação Tecnológica; Comitê de Ética em Pesquisa e Comissão de Ética no 
Uso de Animais. Também estão diretamente ligados a esta vice-direção, a Assistência de Laboratórios 
de Referência, o Núcleo de Plataformas Tecnológicas e o Biotério Central.
 Dos 195 servidores da instituição no biênio 2013/2014, 74 atuaram em atividades de pesquisa. 
Entre eles, pesquisadores, tecnologistas, servidores de outras categorias funcionais e quatro servidores 
aposentados ainda em atividade. Destes, 13 são bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Em 
2014, o quadro de pesquisadores ganhou mais 12 profissionais,  incrementando as oportunidades de 
aumento da produção científica da unidade. Os novos profissionais possuem experiências em áreas 
importantes e complementares para o que se faz na instituição. 
 Essas áreas são: bacteriologia; biologia celular de protozoários; biologia molecular das doen-
ças transmissíveis; biologia molecular e bioinformática aplicada a insetos vetores; dinâmica estrutural 
aplicada a proteínas virais de interesse para a saúde pública; eco-epidemiologia das leishmanioses e 
doenças transmitidas por vetores; epidemiologia e biologia molecular das doenças infecciosas; epi-
demiologia molecular das leishmanioses; imunologia aplicada à virologia; metodologia da pesquisa 
social; parasitologia com ênfase em esquistossomose e geohelmintoses; virologia clássica e molecular.
 As ações de destaque da vice-direção nesses dois anos foram: a criação do Colegiado de Pes-
quisa; a reorganização do Centro de Estudos; o credenciamento e recredenciamento dos Grupos de 
Pesquisa; a criação do Núcleo de Gerenciamento de Projetos; a realização da Jornada Científica atre-
lada à Reunião Anual de Iniciação Científica (Raic) e a criação das novas plataformas tecnológicas de 
Bioinformática e de Estatística e Geoprocessamento.
 Em 2013 foram publicados 85 artigos e em 2014 foram 117. Os gráficos 1 e 2 e a tabela 1 trazem uma 
análise mais detalhada dessa produção e uma comparação com a produção gerada nos últimos anos.



37

 Alguns dos artigos publicados em revistas de impacto, resultantes de estudos liderados por pes-
quisadores da instituição foram:

 2013

 •    Susceptibility status of Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) populations to the chemical 
insecticide temephos in Pernambuco, Brazil. Pest Management Science.
 •    Ecology of Lutzomyia longipalpis in an area of visceral leishmaniasis transmission in north-
eastern Brazil. Acta Tropica.
 •    Risk factor control in hypertensive and diabetic subjects attended by the Family Health Strategy 
in the State of Pernambuco, Brazil: the SERVIDIAH study. Cadernos de Saúde Pública (ENSP).
 •    Complement factor H gene (CFH) polymorphisms C-257T, G257A and haplotypes are 
associated with protection against severe dengue phenotype, possible related with high CFH 
expression. Human Immunology, v. 74.
 •    Comparison of the burden of diarrhoeal illness among individuals with and without household 
cisterns in northeast Brazil. BMC Infectious Diseases.
 •   T-Cell Memory Responses Elicited by Yellow Fever Vaccine are Targeted to Overlapping Epitopes 
Containing Multiple HLA-I and -II Binding Motifs. PLoS Neglected Tropical Diseases.
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 •    Sustained Reduction of the Dengue Vector Population Resulting from an Integrated Control 
Strategy Applied in Two Brazilian Cities. Plos One.

 2014

 •    Dynamics of CRISPR Loci in Microevolutionary Process of Yersinia pestis Strains. Plos One.
 •    Increase in the Expression of CD4 + CD25+ Lymphocytic T Cells in the Indeterminate Clinical 
Form of Human Chagas Disease After Stimulation With Recombinant Antigens of Trypanosoma 
cruzi. Journal of Clinical Immunology.
 •    Predictors of loss to follow-up among children registered in an HIV prevention mother-to-child 
transmission cohort study in Pernambuco, Brazil. BMC Public Health.
 •    Non conserved residues between Cqm1 and Aam1 mosquito α-glucosidases are critical for the 
capacity of Cqm1 to bind the Binary (Bin) toxin from Lysinibacillus sphaericus. Insect Biochemistry 
and Molecular Biology, v. 50.
 •    The Schisto Track: A System for Gathering and Monitoring Epidemiological Surveys by Connecting 
Geographical Information Systems in Real Time. JMIR mHealth and uHealth, v. 2.
 •    Assessment of messenger RNA (mRNA) of as a marker of cure in patients with pulmonary 
tuberculosis. Journal of Applied Microbiology.
 •   Dengue infection in pregnancy and transplacental transfer of anti-dengue antibodies in 
Northeast, Brazil. Journal of Clinical Virology, v. 60.
 •    eIF4F-like complexes formed by cap-binding homolog TbEIF4E5 with TbEIF4G1 or TbEIF4G2 are 
implicated in post-transcriptional regulation in Trypanosoma brucei. RNA (Cambridge. Print), v. 20.

Grupos de pesquisa e suas áreas de atuação

 Em 2014 foi realizado o credenciamento e o recredenciamento dos Grupos de Pesquisa da 
Fiocruz PE junto ao CNPq. Cada grupo, formado por pesquisadores, técnicos e alunos, é liderado 
por um pesquisador doutor com vínculo formal com a instituição, e realiza atividades de pesquisa, 
ensino e cooperação técnica. Atualmente o Centro de Pesquisas tem 31 grupos de pesquisa. Antes do 
credenciamento/recredenciamento eram 19. 
 Os grupos estão distribuídos em diferentes áreas de atuação: Bioquímica e Biologia Molecu-
lar; Genética; Imunologia/Imunogenética; Microbiologia; Virologia; Parasitologia; Morfologia; Ento-
mologia e Malacologia de Parasitos e Vetores; Medicina; Saúde Coletiva/Saúde Pública; Epidemiolo-
gia, Métodos Estatísticos e Quantitativos; Pesquisa Clínica; Políticas Públicas, Planejamento e Gestão 
em Saúde. 
 A atual distribuição dos Grupos de Pesquisa por departamento é a seguinte: Entomologia 
- quatro; Imunologia - sete; Virologia e Terapia Experimental - três; Microbiologia - quatro; Parasi-
tologia - cinco; Saúde Coletiva - oito.

Atividades científicas realizadas com o apoio da VDPLR

Colegiado de Pesquisa

 Foi criado em 2014 com a finalidade de pro-
mover um espaço tanto para a discussão de temas 
relevantes para a pesquisa, como para a definição 
de pontos importantes para as atividades profissio-
nais nesta área. Tem caráter normativo, consultivo e 
de assessoramento às políticas de pesquisa realiza-
das na instituição. No primeiro ano foram realizadas 
quatro reuniões do Colegiado. 
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Centro de Estudos

 Promove encontros quinzenais com a comu-
nidade científica, gerando maior conhecimento do 
que se faz de mais importante no campo da pesqui-
sa na instituição e quais as perspectivas nessa área. 
Em 2013 ganhou um novo formato para atender de 
maneira mais efetiva ao seu propósito. Os encontros 
passaram a ocorrer, em sua maioria, na manhã das 
sextas-feiras, reunindo pesquisadores, servidores 
em atividade de pesquisa e alunos para uma troca 
de experiências e informações. Após a reorganização 
do centro foram realizados 19 encontros com dife-
rentes temas. 

Jornada Científica e Raic 

 A Jornada Científica é um espaço de divul-
gação científica e construção do conhecimento, 
que reúne discentes e docentes das pós-gradua-
ções e outros profissionais da área, incentivando a 
produção científica na Fiocruz PE. Em 2014 foram 
apresentados 51 trabalhos nos formatos de pôs-
ter e apresentação oral, 33 a mais do que no ano 
anterior. Em 2013, quando aconteceu a primeira 
edição da jornada, ela foi promovida conjunta-

mente com a Reunião Anual de Iniciação Científica 
(Raic). Neste evento, trabalhos de bolsistas de inicia-
ção científica (Pibic) e de iniciação tecnológica (Pibiti) 
são expostos e discutidos. O objetivo é avaliar o de-
senvolvimento dos projetos e promover o intercâmbio 
de experiências. Nos dois anos do biênio, ocorreram 
as apresentações de 104 trabalhos na Raic, sendo 53 
no primeiro e 51 no seguinte.  

Núcleo de Gerenciamento de Projetos 

 Com o objetivo de fortalecer a capacidade de gerenciamento dos projetos de pesquisa, en-
sino, extensão, desenvolvimento institucional e inovação da Fiocruz PE, teve início em 2014 a im-
plantação do Núcleo de Gerenciamento de Projetos. Algumas das suas principais atribuições são: 
assessorar a direção com informações para a tomada de decisões; identificar oportunidades de cap-
tação de recursos e divulgá-las, considerando os eixos e macro projetos institucionais; assessorar os 
pesquisadores em todas as fases dos projetos; implantar a metodologia de gestão de projetos e coor-
denar com a Fiocruz o fluxo interno dos projetos, desde suas celebrações até seus encerramentos.
 Em dezembro de 2014, mais de 80 projetos estavam em desenvolvimento na instituição, sen-
do 85,5% deles financiados pelas agências de fomento Capes, CNPq, Facepe (tabela 2 e gráfico 3).. 
As cooperações nacionais foram firmadas, em sua maioria, com o Ministério da Saúde, somando 
mais de R$ 4 milhões, descentralizados no período de 2013-2014. Entre os projetos internacionais 
destacam-se aqueles realizados em cooperação com a Comunidade Européia, National Institutes 
of Health (NIH), Instituto Pasteur e Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), consolidando o 
papel da Fiocruz Pernambuco como importante ator no alcance dos objetivos estratégicos do Eixo 
Saúde, Estado e Cooperação Internacional, tal como propõe o Plano Quadrienal da instituição. No 
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que se refere aos projetos novos firmados a cada ano, 2013 se destaca com 40 projetos, em relação 
aos anos de 2011, 2012 e 2014. (Tabela 3). 
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Núcleo de Inovação Tecnológica

 O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Fiocruz PE faz parte do Sistema de Gestão Tecno-
lógica e Inovação da Fiocruz (Sistema Gestec-NIT) e é responsável por implementar na unidade as 
políticas de propriedade intelectual da Fiocruz.  
 Nos anos de 2013 e 2014, o NIT contribuiu para a inclusão de mais dois projetos de pesquisa 
da Fiocruz Pernambuco no Portfólio de Inovação da Fiocruz; tratou com pesquisadores-inventores 
sobre as exigências realizadas por escritórios de patente no Brasil e Exterior (INPI, USPTO e Escritó-
rio Europeu). Elaborou acordo de transferência de material biológico (MTA) com o Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla/Servicio Cántabro de Salud (Espanha); realizou os trâmites para celebra-
ção do Consórcio Internacional com a Université d’Aix-Marseille, Université Paris Descartes – Paris V 
e Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (França), e os trâmites para a celebração 
de contrato com a empresa Sanofi Pasteur. No período, houve a publicação de um capítulo de livro 
de autoria de servidor do NIT, sobre o tema da gestão de C&T em saúde.
 A Fiocruz PE possui seis tecnologias com patentes solicitadas no Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (Inpi) e em outros escritórios de patente no mundo. Além disso, o Portfólio de 
Inovação da Fiocruz (portfolioinovacao.fiocruz.br) contém dez tecnologias desenvolvidas no Centro 
de Pesquisas, conforme quadro de patentes e inovações.
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Comitê de Ética em Pesquisa

 O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado independente, multidisciplinar, de 
caráter consultivo, deliberativo e educativo e tem por finalidade identificar, definir e analisar as 
questões éticas implicadas nas pesquisas científicas que envolvam indivíduos e/ou coletividades 
humanas. É formado por membros internos, externos e representantes de usuários.

 CEP em 2013

 •    15 reuniões (11 ordinárias e 04 extraordinárias);
 •    78 projetos submetidos à apreciação;
 •    59 projetos aprovados;
 •    05 projetos retirados;
 •    19 projetos permanecem com pendência;
 •    07 relatórios analisados;
 •    01 ementa analisada;
 •    05 projetos de coparticipação analisados.

 CEP em 2014 

 •    14 reuniões realizadas (nove ordinárias e cinco extraordinárias);
 •    51 projetos submetidos à apreciação;
 •    41 projetos aprovados;
 •    05 retirados;
 •    05 permaneceram com pendências;
 •    06 relatórios analisados;
 •    06 emendas analisadas;
 •    07 notificações realizadas.

 Nos dois anos analisados, a equipe do CEP deu aulas nos Programas de Pós-Graduação da 
Fiocruz PE sobre o tema “Ética em pesquisas com seres humanos na Fiocruz PE”.

Comissão de Ética no Uso de Animais

 A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) está encarregada de emitir pareceres quanto aos 
aspectos éticos de todos os procedimentos envolvendo animais, considerando a relevância do propó-
sito científico e de ensino e o impacto de tais atividades sobre a preservação da vida, o bem-estar e a 
proteção dos animais. 
 A CEUA, em 2014,contava com a participação de 13 membros internos e mais um consultor ad hoc. 

 CEUA em 2014

 •    10 reuniões ordinárias realizadas;
 •    21 projetos analisados;
 •    11 projetos aprovados;
 •    03 rejeitados;
 •    07 permanecem com pendências ou ainda em análise.
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Serviços de Referência

 A VDPLR coordena seis serviços de referência, com abrangências regionais e/ou nacionais, vol-
tados a diferentes áreas da saúde pública, com infraestrutura e profissionais qualificados para a rea-
lização de diagnósticos diferenciais de média e alta complexidade para doenças como: leismanioses, 
doença de Chagas, esquistossomose, peste e filariose, além de contar com um serviço especializado no 
controle de culicídeos (mosquitos) vetores. Esses serviços de referência também atuam na formação 
de profissionais dos serviços públicos de saúde, ministrando cursos sobre técnicas de diagnóstico e 
de controle de doenças e dos vetores, bem como prestam consultorias para as secretarias municipais 
e estaduais de saúde. Neste contexto, os serviços atendem demandas do Ministério da Saúde; institui-
ções públicas de ensino e pesquisa em ciência e tecnologia, incluindo outras unidades pertencentes à 
Fiocruz; além de empresas do setor privado. 

Serviço de Referência em Culicídeos Vetores

 O Serviço de Referência em Controle de Culicídeos Vetores (SRCCV) gera e difunde conhecimen-
tos científicos na área de vigilância e controle de culicídeos vetores, na perspectiva de apoiar o SUS, 
que tem como dois de seus programas estratégicos o Programa Nacional de Controle da Dengue e o 
Programa Nacional de Controle e Eliminação da Filariose. Essa assistência induz o desenvolvimento de 
métodos e a operacionalização de medidas de monitoramento e controle da incidência desses insetos, 
nos níveis regional e nacional.

 Entre os anos de 2013 e 2014, o SRCCV apoiou projetos inseridos nos Programas “Pesquisas para 
o SUS (PPSUS)” e “Brasil Sem Miséria, de apoio à eliminação da pobreza extrema no Brasil”, financiados 
pela Facepe, CNPq ou pelo Ministério da Saúde. Esse subsídio se deu através da produção e forneci-
mento de material biológico (espécimes de mosquitos) para a realização de pesquisas que têm como 
perspectiva o desenvolvimento de novas ferramentas para controle e monitoramento da incidência de 
culicídeos vetores, como armadilhas e a liberação de machos de Aedes aegypti estéreis em campo. Nes-
se período, o serviço também prestou apoio a trabalhos desenvolvidos por outros departamentos da 
Fiocruz PE e de outras instituições, produzindo e fornecendo aproximadamente 36 mil espécimes de 
Aedes aegypti, Aedes albopictus e Culex quinquefasciatus.

 Como parte da cooperação técnica com as 
secretarias de saúde do Recife, Olinda e Jaboatão 
realizou o diagnóstico molecular de infecção vetorial 
de amostras de populações de Culex quinquefascia-
tus, pelo verme filarial Wuchereria bancrofti, através 
de ensaios de alta complexidade, não realizados nos 
laboratórios dos serviços de saúde.

 Em 2013 foram analisadas 1.295 amostras, 
totalizando 6.477 mosquitos individuais. No ano de 
2014 esses números foram de 1.078 e 5.393, respecti-
vamente. Nesse período, analisou e realizou proposi-
ções com relação ao manejo no uso de inseticidas em 
16 municípios pernambucanos, através da avaliação 
de suscetibilidade de populações de Aedes aegypti a 
inseticidas químicos. Isso culminou na realização de 
uma tese de doutorado, pelo programa de Pós-gradu-
ação em Saúde Pública, e em um artigo publicado em 
revista de alto impacto. Com relação à avaliação de 
suscetibilidade de culicídeos a inseticidas químicos 
e biológicos, foram realizados 86 e 166 ensaios, em 
2013 e 2014, respectivamente.
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 Atividades de destaque do SRCCV 

 2013 

 •    Realização de treinamento para profissionais de saúde dos municípios de Camaragibe, Cabo 
de Santo Agostinho, Moreno e Paulista, que atuam em atividades relacionadas ao diagnóstico 
de infecção vetorial por Wuchereria bancrofti.
 •    Melhoria no seu Sistema de Informação, com a inclusão de mais uma ferramenta para  garan-
tia da rastreabilidade e controle de manutenção e calibração de equipamentos  utilizados em 
seus ensaios.

 2014
 •    Palestra ministrada no VI Encontro de Biologia da FAFIRE, com o tema “Filariose linfática: 
ainda um desafio!”
 •    Atualização do software do Sistema de Informação para uma nova versão (GeneXus X Evo-
lution 1 (GX X EV 1), a qual disponibiliza um maior número de funções ao usuário, o que vem 
trazendo grandes avanços para a definição e construção das estratégias de avaliação do Serviço 
de Referência.

Serviço de Referência em Doença de Chagas

 Para desenvolver suas atividades, o Serviço de Referência em Doença de Chagas (SRDC) conta 
com um ambulatório para coleta de amostras e com o Laboratório de Imunoparasitologia do Depar-
tamento de Imunologia da Fiocruz PE, que dispõe de toda infraestrutura necessária para realização 
dos exames, bem como das pesquisas realizadas, além de uma equipe composta por profissionais es-
pecializados no diagnóstico da doença. O SRDC, em parceria com demais unidades da Fiocruz, realiza 
pesquisa para aprimoramento dos testes diagnósticos da doença de Chagas, bem como para a busca 
de marcadores biológicos visando o entendimento da evolução clínica dos portadores e da patogênese 
da infecção. Além disso, as pesquisas na área de imunologia celular visam o entendimento do impacto 
do tratamento etiológico sobre as células da resposta imune de portadores crônicos.
 Os principais colaboradores são o Ambulatório de Doença de Chagas do Pronto Socorro Car-
diológico de Pernambuco (Procape) da Universidade de Pernambuco (UPE), que é o ambulatório de 
referência regional para avaliação e tratamento da doença; o Ambulatório de Doenças Infecciosas do 
Hospital das Clínicas da Universidade federal de Pernambuco (UFPE), o Hospital Agamenon Magalhães 
(HAM) e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

 Atividades de destaque do SRDC 

 2013

 •    Palestra ministrada no I Simpósio de Atenção ao Paciente Portador da doença de Chagas 
(Universidade de Pernambuco);

 2014 

 •    III Curso de Capacitação no Diagnóstico da Doença de Chagas;
 •    Minicurso sobre Diagnóstico da Doença de Chagas na II Semana de Biociências e Biotecnolo-
gia em Saúde da Fiocruz PE;
 •    Palestras ministradas no Hemocentro de Pernambuco (Hemope); I Fórum de Debates do Ma-
nejo do Portador da doença de Chagas (Sanar/Governo do Estado de Pernambuco); e no II Sim-
pósio de Atenção ao Paciente Portador da doença de Chagas (Universidade de Pernambuco). 
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Serviço de Referência em Leishmanioses

 O Serviço de Referência em Leishmanioses (SRL) é responsável pelo diagnóstico laboratorial de 
maior complexidade, que consiste no diagnóstico parasitológico e molecular das leishmanioses. O SRL 
realiza pesquisa de vetores e reservatórios e de novas técnicas para o aprimoramento do diagnóstico e 
caracterização de Leishmania ssp. Oferece capacitação de recursos humanos para o diagnóstico parasi-
tológico e identificação de vetores; e atende hospitais de referência em leishmanioses de Pernambuco e 
de outros estados do Nordeste.
 Outra demanda do SRL é a elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e o Controle 
de Qualidade Externo de lâminas oriundas dos LACENs de Pernambuco e de outros estados nordestinos.

Serviço de Referência Nacional em Filarioses

 O Serviço de Referência Nacional em Filarioses (SRNF) atende 
às demandas do Ministério da Saúde prestando atendimento clínico, 
urológico, ultrassonográfico e laboratorial aos pacientes oriundos dos 
diversos serviços de saúde de todos os estados do Brasil e do exterior, 
para a investigação das filaríases. O serviço também promove a forma-
ção de recursos humanos e presta consultoria aos serviços de saúde e 
instituições de ensino em âmbito nacional e internacional.
 Em 2014, o SRNF renovou o certificado de acreditação do Con-
sórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e da Joint Commission Interna-
tional (JCI), obtido em 2011. Esse documento atesta que o SRNF está 
em conformidade com os requisitos e padrões internacionais de aten-
ção ao paciente, zelando pela segurança, qualidade no atendimento e redução de risco aos quais os 
profissionais que atuam nesse setor podem ser submetidos. Para a sua renovação, foi necessário ao 
SRNF revisar vários Procedimentos Operacionais Padrão (POP): 50 do laboratório, 31 gerenciais e 48 
do ambulatório. Novos POPs foram elaborados, sendo três gerenciais e dois para o ambulatório.

 Atividades de destaque do SRNF 

 2013
 

 •   Curso de Treinamento em Filariose Linfática (Cours de formation sur la gestion clinique de la 
filariose lymphatique), Haiti;

 •   XXIX Curso de Capacitação em Filariose Bancroftiana, Lacen  Mato Grosso;
 •   XXVII Curso de Capacitação em Filariose Bancroftiana, ministrado para o Lacen PE e Hospi-
tal Militar de Brasília (DF);

 •   XXVIII Curso de Capacitação em Filariose Bancroftiana, Lacen Acre;
 •   XXX Curso de Capacitação em Filariose Bancroftiana, ministrado para os profissionais dos 
municípios de Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Moreno e Paulista



46

 2014

 •   Curso ministrado - The Regional Program of Neglected Infectious Diseases da Organização 
Pan-Americana de Saúde / Organização Mundial de Saúde (PAHO/WHO) –  Guiana Inglesa;

 •   31º Curso de Capacitação em Filariose Bancroftiana (Rio Branco, Acre);
 •   Treinamento no diagnóstico da filariose linfática, com ênfase nas técnicas de gota espessa 
(GE) e teste do cartão (ICT) (Salvador, Bahia).

 Número de exames e consultas realizadas pelo SRNF:
 
 2013 - 736 exames laboratoriais e 311 consultas médicas.
 2014 - 2.089 exames laboratoriais e 347 consultas médicas.

Serviço de Referência em Esquistossomose 

 O Serviço de Referência em Esquistossomose (SRE) realiza pesquisas e apoia os serviços de 
saúde da região nordeste na capacitação de recursos humanos na área da epidemiologia da esquis-
tossomose, no diagnóstico malacológico e parasitológico da infecção pelo Schistosoma mansoni e na 
ecologia e identificação de espécie de vetores. Também assessora municípios de áreas endêmicas no 
controle da parasitose.
 As atividades do SRE são desenvolvidas no La-
boratório de Esquistossomose do Departamento de Pa-
rasitologia, que possui infraestrutura física e operacio-
nal para o desenvolvimento de trabalhos de campo em 
epidemiologia. O serviço tem Programa de Qualidade e 
Biossegurança estabelecido e conta com dois doutores, 
um mestre e quatro técnicos especializados em Malaco-
logia, Parasitologia, Imunologia e Epidemiologia da Es-
quistossomose. Atua em colaboração com pesquisado-
res da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(Ensp), com a Universidade Federal Rural de Pernambu-
co (UFRPE) e com o Instituto Evandro Chagas, no Pará.
 Em 2013 e 2014, realizou oito cursos e treinamentos de média duração (entre 30 a 120 hs/
aula) sobre parasitologia, epidemiologia, geoprocessamento e malacologia, capacitando 52 alunos 
oriundos dos serviços de saúde do Nordeste. O quantitativo de exames diagnósticos realizados está 
na tabela abaixo.
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Serviço de Referência em Peste (SRP)

 O Serviço de Referência Nacional em Peste (SRP) integra a Rede Nacional de Laboratórios 
de Vigilância Epidemiológica (SVS) do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB). 
Algumas de suas competências, definidas pela Portaria Nº2. 031/GM de 23 de setembro de 2004, são: 
produzir insumos estratégicos, pesquisar novos métodos diagnósticos, capacitar profissionais, ela-
borar e atualizar normas para aumentar a eficácia do Programa de Controle da Peste no País. A ma-
nipulação do bacilo da peste (Yersinia pestis), classificado como organismo patogênico da classe de 
risco 3, é realizada no Laboratório de Nível de Biossegurança 3 (NB 3) da instituição. 

 Atividades de destaque do SRP em 2013/2014 

 •    Produção de insumos para diagnóstico da peste: antígeno F1, hemácias de carneiro sensi-
bilizadas com a F1 (GV/F1), os quais foram fornecidos aos laboratórios credenciados pela Se-
cretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), os Lacen dos estados onde 
ocorre o agravo; 
 •    Controle de qualidade dos exames realizados nos laboratórios credenciados pela SVS/MS 
para o diagnóstico da peste, os Lacen dos estados onde ocorre o agravo;
 •    Diagnóstico bacteriológico, sorológico e molecular em eventos de importância epidemio-
lógica da peste; 
 •    Capacitação de recursos humanos das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) dos estados 
do Ceará (22 profissionais), Pernambuco (28 profissionais) e da Bahia (33 profissionais) em 
aspectos epidemiológicos de zoonoses transmitidas por roedores (peste, hantavirose, leptos-
pirose e febre maculosa) e treinamento em campo na coleta de roedores e envio de material 
biológico para diagnóstico dos agravos.
 •    Padronização da técnica LAMP para diagnóstico molecular da peste (artigo publicado) e a 
padronização da técnica Elisa-Proteina A para diagnóstico sorológico de peste.
 •    Atualização do Manual do SRP e revisão de 32 POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) 
de soluções e técnicas;

Coleção Biológica - Coleção Microbiológica

 O acervo de culturas de Yersinia pestis está institucionalizado e a coleção denominada “Cole-
ção de Yersinia pestis” com o acrônimo Fiocruz-CYP. A coleção é mantida pelo SRP da FIOCRUZ PE. 

 Atividades:

 •    Atualização do catálogo on line da coleção microbiológica Fiocruz-CYP e fornecimento de 
material genético de cepas do acervo desta coleção;
 •    Em 2014 o acervo da coleção (917 cepas) passou por um trabalho de reativação, em que 
de 2.428 tubos de cultura (1-7 cópias/cepa) datados de 1966-2009 foram recuperadas 824 
(824/2.428 = 33,9/%) culturas puras de 374 (374/907 = 41,2%) cepas (1-6 subculturas). Das 824 
culturas 617 foram caracterizadas e preservadas em estoque congelado a -80ºC. Esses dados 
geraram um artigo, aceito para publicação.
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O Núcleo de Plataformas Tecnológicas

 O Núcleo de Plataformas Tecnológicas (NPT) oferece serviços nas áreas de sequenciamento de 
DNA, sequenciamento de nova geração, PCR quantitativo em tempo real, citometria de fluxo, ultracen-
trifugação, microscopia confocal à laser e microscopia eletrônica de varredura e de transmissão. Em 
2014, o Laboratório de Biossegurança NB-3 foi anexado ao NPT, que nesse mesmo ano contratou uma 
nova servidora, especialista em microscopia e biologia celular, para incrementar seus serviços em mi-
croscopia eletrônica. 
 Planejado para servir como base tecnológica de apoio a execução de projetos acadêmicos e dar 
suporte à comunidade científica, o núcleo disponibiliza infraestrutura e profissionais qualificados em 
uma condição operacional que permite acesso multiusuário. Nesse contexto, o NPT é um centralizador 
de recursos para o desenvolvimento e gerenciamento de análises e equipamentos que está disponível 
aos pesquisadores da instituição, de outras unidades da Fiocruz e de entidades parceiras como as uni-
versidades Federal, Federal Rural e Estadual de Pernambuco. 
 O núcleo promove acesso a serviços e instrumentos caros, 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 minicursos e simpósios técnicos. Em 2014, destaca-se o Curso de 
Espectrometria de Massas, promovido por especialistas do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), e o III 
Simpósio em Citometria de Fluxo.
 São usuários das plataformas do NPT mais de 20 grupos de pesquisa. Nesse núcleo estão insta-
lados equipamentos de alto desempenho, destacando-se o novo microscópio eletrônico de transmis-
são que permite a visualização de amostras biológicas a nível nanométrico, sendo aplicado em pes-
quisa do câncer, virologia, parasitologia e ciência dos materiais; o novo sequenciador de nova geração, 
que permite o sequenciamento de genomas completos em larga-escala e o novo citômetro de fluxo, 
que possibilita a realização de análises fenotípicas de células eucarióticas e procarióticas e ensaios de 
separação celular (cell sorting). 
 
Plataforma de Sequenciamento de DNA e Sequenciamento de Nova Geração

 Essa plataforma presta serviços em sequenciamento de DNA capilar e análise de fragmentos 
e está projetada de forma a atender usuários com diferentes demandas. Recebe amostras obtidas a 
partir da clonagem de fragmentos em diferentes vetores ou de produtos de PCR e propicia condições 
de infraestrutura para o processamento de até 300 amostras por dia. Adicionalmente, oferece assesso-
ria na leitura, análise e interpretação dos resultados. Em 2013 foram sequenciadas um total de 20.939 
amostras e em 2014 foram 17.118. O total desse biênio representa um acréscimo em torno de 20% da 
demanda do biênio anterior.
 Em 2013, a subunidade passou a oferecer análises em larga-escala através do sequenciamento 
de DNA de Nova Geração. Esse equipamento possibilita o sequenciamento de ácidos nucleicos em um 
único experimento de até 15 bilhões de bases nucleotídicas, a partir do método de sequenciamento por 
síntese. 
 A Plataforma também oferece serviços de sequenciamento de novo de genomas, resequencia-
mento, sequenciamento de genes alvos e de amplicons, e sequenciamento de transcriptomas, tornan-
do possível a identificação e caracterização de genes e caminhos metabólicos de patógenos, vetores e 
hospedeiros e suas interações, com foco em doenças de impacto socioeconômico em  Pernambuco.
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Plataforma de PCR quantitativo em tempo Real 

 Os serviços disponibilizados pela Plataforma abrangem a realização de ensaios quantitativos 
e qualitativos, baseados na captação de fluorescência em tempo real de sondas e fluoróforos, ligados 
ao DNA, para a estimativa da concentração ou detecção de ácidos nucléicos de uma determinada 
amostra. A Plataforma propicia análises de expressão gênica, determinação de carga viral e detecção 
de patógenos, detecção de transgênicos (OGMs), genotipagem, dentre outros. 

 
 Em 2013 e 2014 foram desenvolvidos diversos projetos em diferentes frentes de pesquisas, 
podendo ser destacados:

 •    Caracterização da resposta imunológica e competência vetorial de culicídeos vetores à 
infecção pelo vírus da dengue;
 •    Imunopatogenia da infecção da dengue através do estudo de determinantes genéticos virais 
e dos hospedeiros (humano e vetor) associados à patogenia da dengue;
 •    Projetos relacionados à caracterização de aspectos fenotípicos e moleculares de isolados 
de bactérias responsáveis por infecções nosocomiais;
 •    Desenvolvimento de novas metodologias baseadas em PCR quantitativo para o diagnóstico 
das Leishmanioses;
 •    Projetos que visam estudar diversos aspectos relacionados à transmissão, susceptibilidade 
e epidemiologia de doenças, como lúpus, hanseníase, leucemias, tuberculose e malária

 •    Desenvolvimento e validação de testes moleculares para malária e tuberculose.

Plataforma de Citometria de Fluxo 

 A Plataforma de Citometria de Fluxo oferece análises imunofenotípicas multiparamétricas de 
alta resolução de células eucarióticas e procarióticas e quantificação de citocinas intracelulares, em 
sobrenadantes de culturas, plasma e soro. Em 2014, visando atender a demanda crescente de estu-
dos de citometria mais aprofundados e buscando o refinamento na análise de dados em áreas como 
imunologia, cancerologia, genômica, pesquisas com células tronco e diagnósticos, a Fiocruz PE ad-
quiriu um novo citômetro, com três  lasers e sistema de separação celular (cell sorting), possibilitando 
a leitura em nove cores. 
 Nesse mesmo ano, a Plataforma promoveu o III Simpósio em Citometria de Fluxo, com o ob-
jetivo de divulgar as aplicações da citometria de fluxo em cancerologia, transplante e pesquisa. Deu 
suporte às aulas práticas na disciplina “Ferramentas moleculares e imunológicas aplicadas ao diag-
nóstico, epidemiologia e controle das doenças parasitárias”, oferecida pela Pós-Graduação em Bioci-
ências e Biotecnologia em Saúde.
 No biênio 2013/2014, o setor deu suporte a cerca de 40 projetos, com a realização de mais de 
200 análises por ano.
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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, além de pro-
gramas para obtenção de imagens em séries e animações 3D. Permite a realização de ensaios FRAP, 
FRET e time-lapse. Entre 2013 e 2014 destacou-se por apoiar atividades em pesquisa voltadas ao estu-
do de diferentes microrganismos patogênicos, como bactérias e protozoários, e pelo desenvolvimento 
de projetos ligados à prospecção de drogas antiparasitárias e seus efeitos citotóxicos celulares.

Plataforma de Microscopia Eletrônica de Transmissão e de Varredura

 A Plataforma de Microscopia Eletrônica visa estimular e operacionalizar a utilização desta tec-
nologia na condição de multiusuário. Os microscópios eletrônicos de transmissão são equipamentos 
versáteis que permitem a obtenção de informações ultraestruturais de amostras biológicas diversas. 
Possuem grande importância na avaliação do efeito de moléculas ou substâncias que podem ser uti-
lizadas em tratamentos terapêuticos de indivíduos portadores de doenças infecciosas e parasitárias, 
bem como 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. 
 No biênio 2013-2014 esses microscópios foram usados rotineiramente em projetos dire-
cionados tanto a pesquisas básicas como aplicadas ao desenvolvimento de produtos importantes 
para a saúde pública, como em estudos de biologia celular e molecular visando a caracterização da 
ação de fármacos contra diversos patógenos e seus vetores, utilizando modelos em bactérias, pro-
tozoários, helmintos, além de estudos com insetos (mosquitos, flebótomos e carrapatos) e moluscos           
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(Biomphalaria) veiculadores de patógenos. Em 2013 foram realizadas 69 sessões para um total de 414 
amostras e em 2014 foram 207 sessões para 1.336 amostras.
 Em 2014, a plataforma de microscopia eletrônica foi contemplada com uma vaga de concurso 
para o cargo de tecnologista em microscopia.

Laboratório de Biossegurança NB-3

 O laboratório de Biossegurança de Nível 3 (NB-3) foi planejado, construído e equipado para 
fornecer alta segurança aos profissionais de saúde envolvidos em trabalhos de pesquisa, diagnóstico 
e produção de insumos que exigem a manipulação de agentes biológicos da classe de risco 3, como 
vírus, bactérias e fungos causadores de doenças graves ou potencialmente letais aos indivíduos pela 
fácil transmissão por via aérea/respiratória. Pelas condições de segurança exigidas para a manipu-
lação de qualquer microrganismo responsável por agravos à Saúde Pública, pode ser considerado 
instrumento de segurança nacional em casos de bioterrorismo. 

Biotério Central  

 O Biotério Central é composto por três setores: criação, experimentação e animais silvestres. 
O biotério de criação mantém quatro colônias de camundongos, uma de hamster e uma de coelho. 
Para atender demandas especiais recebe animais e hemoderivados do Centro de Criação de Animais 
de Laboratório (Cecal) da Fiocruz. 
 O biotério de experimentação animal recebe em média 150 visitas mensais, mantendo ani-
mais envolvidos em aproximadamente 45 projetos coordenados por 22 pesquisadores. No biênio 
foram promovidos três treinamentos de usuários, incluindo o V e VI Curso de Introdução à Experi-
mentação Animal. O setor também presta consultoria aos pesquisadores sobre modelos animais e 
procedimentos éticos em pesquisa. No setor de animais silvestres são mantidos atualmente 30 ani-
mais de quatro espécies diferentes, com nove usuários, e estão sendo desenvolvidos dois projetos de 
doutorado e mestrado.  
 No ano de 2013 foi concluída a reforma do Biotério de Criação, incluindo sua ampliação e 
modernização das instalações, permitindo o aumento da produção de animais em atendimento a 
demanda dos pesquisadores, além da implantação do fluxo de passagem unidirecional. Em 2014, o 
setor recebeu quatro novos servidores, sendo três técnicos em saúde pública e um tecnologista. Tam-
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bém foram adquiridos novos equipamentos: racks ventilados; estação de descarte; cabine de fluxo 
laminar e chiller.
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Departamentos 

Departamento de Entomologia

 O Departamento de Entomologia desenvolve estudos em controle de mosquitos desde 1989, 
quando foi iniciado o Projeto de Pesquisa de Controle da Filariose em Recife, no bairro do Coque. 
Atualmente realiza estudos sobre bioecologia, comportamento, genética de populações e controle 
de culicídeos, com ênfase nos gêneros Culex e Aedes.
 Estratégias e métodos de controle integrado e monitoramento de culicídeos; diagnóstico mo-
lecular de infecção vetorial; resposta imune do Aedes aegypti; resistência de culicídeos vetores a in-
seticidas; ecologia química de insetos vetores e biologia celular de fármacos anti-inflamatórios são 
algumas das linhas de pesquisa desenvolvidas no setor. 
 O Departamento mantém dois projetos voltados para o desenvolvimento e a aplicação de es-
tratégias inovadoras e ambientalmente seguras para o controle dos mosquitos Aedes aegypti e Culex 
quinquefasciatus. O primeiro deles se baseia no uso de uma armadilha de oviposição (BR-OVT), em 
processo de patente, desenvolvida por pesquisadoras. Essa ferramenta está adaptada à vigilância e 
controle populacional das referidas espécies, cuja efetividade está em avaliação em Olinda, no Recife 
e nos arquipélagos de Fernando de Noronha (Brasil) e Cabo Verde (África). 
 O segundo projeto está divido em diferentes abordagens para o controle integrado de A. ae-
gypti, baseadas não apenas no uso da armadilha BR-OVT modificada, mas também na aplicação es-
pacial de larvicida biológico e na liberação de machos esterilizados por radiação gama em aglomera-
dos urbanos do Recife e de Fernando de Noronha. 
 O setor dispõe de um insetário com capacidade para criação de mais de 500 mil mosquitos 
por ano.

 Laboratórios

 •    Culicídeos vetores; 
 •    Central;
 •    Ultraestrutura Celular.

 Serviços de Referência 

 •    Serviço de Referência em Culicídios Vetores

 Quadro de trabalhadores

 •    Sete pesquisadores;
 •    Dois tecnologistas;
 •    Dois técnicos de laboratório;
 •    Dois técnicos de trabalho de campo.

 Produção e atuação científica

 •    16 artigos publicados em revistas indexadas em 2013 e defendidas;
 •    4 dissertações e quatro teses defendidas  nesse mesmo ano; 
 •    9 dissertações e três teses concluídas no ano seguinte
 •    14 artigos em revista com fator de impacto maior que um em 2014;
 •    Quatro grupos de pesquisa cadastrados no CNPq;
 •    Quatro pesquisadoras de produtividade;

 •    Em 2013 esteve à frente do projeto de mobilização institucional voltado ao controle e vigi-
lância de mosquitos. 
 •    No biênio, pesquisadores atuaram como docentes nos cursos de Pós-graduação em Saúde 
Pública e de Biociência e Biotecnologia em Saúde da Fiocruz PE. 
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 Colaborações nacionais e internacionais

 Internacionais

 •    Universidade Jean Piaget (Cabo Verde/África- 2013) - Titulação de dois mestres cabo-ver-
dianos em saúde pública; intercâmbio de duas pesquisadoras e seis estudantes cabo-verdia-
nos para o Brasil; duas missões de trabalho em Cabo Verde, com a ida de quatro pesquisado-
ras a esse país; realização do Curso de Controle e Vigilância de Culicídeos Vetores para mais de 
50 participantes em Cabo Verde (Praia), no ano de 2014.
 •    Instituto de Saúde Pública Tropical da Suíça (Swiss TPH) - (2012/2014) - Estágio de três me-
ses de um doutorando suíço na Fiocruz Pernambuco; estágio de pós-doutoramento de uma 
colaboradora brasileira na Suíça; visitas técnicas de pesquisadores para ambos os países. 

 Prêmios 
 
 2013

 •    Menção Honrosa na Reunião Anual e Iniciação Cientifica (RAIC) da Fiocruz Pernambuco.
 •    Menção Honrosa na I Jornada Científica da Fiocruz Pernambuco.
 •    2º melhor trabalho apresentado na forma oral no Congresso Brasileiro de Parasitologia.
 •    Melhor trabalho apresentado na forma oral, no 13º Simpósio de Controle Biológico.

 2014

 •    Menção honrosa na categoria pôster no XX Encontro de Genética do Nordeste (Engene), 
promovido pela Sociedade Brasileira de Genética (SBG).

 Fontes de financiamento

 •    CAPES;
 •    CNPq; 
 •    FACEPE;
 •    Ministério da Saúde. 

Departamento de Imunologia

 O Departamento de Imunologia promove pesquisas em diferentes áreas relacionadas à eco-
epidemiologia das leishmanioses, controle biológico do vetor, à detecção de leishmanias em vetores 
e reservatórios, realização de inquéritos sorológicos e moleculares, desenvolvimento e aprimora-
mento de novas técnicas de diagnósticos e estudos em farmacogenética. Realiza estudos ligados à 
esquistossomose mansônica com análises nos campos da imunopatologia, imunogenética e de no-
vos fármacos esquistossomicidas. Suas pesquisas também são direcionadas à doença de Chagas, 
através das avaliações sobre a resposta imune visando marcadores biológicos de evolução clínica, 
e sobre impacto do tratamento etiológico, além dos estudos com novas moléculas quiméricas e o 
desenvolvimento de ferramentas para o aprimoramento do diagnóstico da doença. 
 Mais três campos explorados nesse departamento são a tuberculose (TB) e outras micobac-
terioses; as doenças crônico-degenerativas e infecciosas; e as doenças transmitidas por vetores, a 
exemplo da febre maculosa em seres humanos e dos vermes pulmonares em animais domésticos/sil-
vestres. No caso da TB e das micobacterioses  são realizados estudos epidemiológicos e de desenvol-
vimento de diagnósticos moleculares e imunológicos, manuseio clínico e terapêutico dos pacientes. 
Já em relação às doenças crônico-degenerativas e infecciosas são geradas investigações sobre poli-
morfismos genéticos e de expressão de genes que codificam moléculas relacionadas aos processos 
imunológicos envolvidos na patogênese de doenças cardiovasculares/AIDS e em novas alternativas 
terapêuticas, como os estudos com células-tronco. 
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 Laboratórios

 •    Imunopatologia e Biologia Molecular;
 •    Imunogenética;
 •    Imunoparasitologia;
 •    Imunoepidemiologia.

 Serviços de Referência 

 •    Serviço de Referência Regional em Doença de Chagas
 •    Serviço de Referência Regional em Leishmaniose.

 Quadro de trabalhadores

 •    Treze pesquisadores
 •    Quatro tecnologistas
 •    Seis técnicos;
 •    Uma secretária
 •    Uma pesquisadora emérita;

 •    Além de colaboradores de diferentes modalidades: pesquisador visitante (03), pós-doutoran-
do (10), doutorando (17), mestrando (10), alunos de iniciação científica (27) e apoio técnico (08).

 Produção e atuação científica

 •    Seis teses e 13 dissertações em 2013 e seis teses e dez dissertações em 2014; 
 •    70 e 61 artigos publicados, respectivamente nos anos de 2013 e de 2014, em revistas inde-
xadas, com impacto relevante na comunidade científica;

 •    Sete grupos cadastrados no CNPq;
 •    Pesquisadores e tecnologistas com atuação de docência nos Programas de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva e de Biociências e Biotecnologia em Saúde da instituição;
 •    Representantes nas comissões institucionais de Ética no Uso de Animais (Ceua), de Ética 
em Pesquisa (CEP), de Biossegurança e na Rede de Diagnóstico e Clínica de Leishmaniose Te-
gumentar da Fiocruz;
 •    Participação de três pesquisadores no processo de implementação e coordenação do Mes-
trado Profissional de Epidemiologia e Controle da Tuberculose, em consórcio com a Escola 
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz).

 Colaborações nacionais e internacionais 

 Nacionais

 •    Universidade de Pernambuco; universidades federais de Pernambuco, do Pará e Rural de 
Pernambuco; Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (Procape); Centro de Biotecnolo-
gia e Terapia Celular do Hospital São Rafael (BA); Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 
Institutos de Biociências e de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; Instituto 
de Medicina Integral Professor Fernando Figueira; e Unidades da Fiocruz (Institutos Oswaldo 
Cruz e Carlos Chagas, Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz e Bio-Manguinhos). 

 Internacionais
 

 •    Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica (Inserm); Universidades de Aix-Mar-
seille (França), de Bari (Itália), de Salamanca (Espanha) e de Bergen (Noruega); Universidade 
Charles (República Checa); Universidade Keele (Reino Unido).
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 Prêmios 

 •    Prêmio Peter Nansen Jovem Cientista 2013 concedido pela Associação Mundial para o 
Avanço da Parasitologia Veterinária, durante sua XXIV conferência internacional;
 •    Primeiro e quinto lugares na 22ª edição da Reunião Anual Científica da Fiocruz Pernambuco  
Iniciação científica (2014); 
 •    Primeiro e segundo lugares e duas menções honrosas na II Semana de Biociências e Biotec-
nologia em Saúde da Fiocruz PE (2014); 

 •    Primeiro lugar na IX Semana da Pós-graduação em Medicina Tropical da UFPE (2014).

 Fontes de financiamento
 
 •    CNPq;
 •    Facepe;
 •    Fiocruz; 
 •    Rede FIO-TB.

Departamento de Microbiologia

 O Departamento de Microbiologia desenvolve pesquisas relacionadas à epidemiologia mo-
lecular dos mecanismos de resistência e à patogenicidade bacteriana (incluindo espécies como: Yer-
sinia pestis, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas 
caviae e outros patógenos bacterianos de importância clínica) e com protozoários parasitas causa-
dores de doenças negligenciadas, com ênfase em espécies dos gêneros Leishmania, Trypanossoma e 
Trichomonas. O objetivo é elucidar mecanismos da biologia molecular e celular desses parasitas, de 
sua interação com seus hospedeiros, bem como desenvolver novas estratégias de tratamento para 
essas patologias. 
 O setor mantém diferentes projetos, com destaque para “Sequenciamento do genoma de iso-
lados de Acinetobacter baumannii multirresistentes oriundos de hospitais da cidade do Recife” que, 
faz uso da infraestrutura recém-adquirida de sequenciamento de nova geração e de bioinformática. 
É sede do Serviço de Referência Nacional em Peste, que tem contribuído para o controle da peste no 
Brasil através da produção de insumos estratégicos, pesquisa e avaliação de novos métodos diag-
nósticos, capacitação de recursos humanos, supervisão de atividades, elaboração e atualização de 
normas operacionais. O serviço mantém, ainda, uma coleção Fiocruz-CYP de Yersinia pestis e uma 
soroteca de soros humanos e animais para diagnóstico da peste. O departamento também possui 
uma bacterioteca de cepas patogênicas.
 
 Laboratórios
 
 •    Central;
 •    Biologia celular.

 Serviços de Referência 

 •    Serviço de Referência Nacional em Peste

 Quadro de trabalhadores
 
 •    Nove pesquisadores;
 •    Dois tecnologistas;
 •    Seis técnicos de laboratório;

 •    Além de vários colaboradores de diferentes modalidades (pós-doutorado, doutorado, mes-
trado, iniciação científica e apoio técnico) .
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 Produção e atuação científica

 •    Cinco teses de doutorado e quatro dissertações de mestrado no primeiro ano do biênio e 
três teses e quatro dissertações no segundo;
 •    32 artigos publicados em revistas indexadas no período 2013/2014, representando um au-
mento percentual de 25% em relação ao biênio 2011/2012;
 •    Quatro grupos de pesquisa cadastrados na plataforma Lattes do CNPq (Resistência e Patogeni-
cidade em Bactérias; Biologia Molecular Aplicada a Microbiologia e Epidemiologia Molecular; Pes-
quisa em Biologia Celular e Molecular de Patógenos e  Biologia Molecular de Tripanossomatídeos);
 •    Profissionais que atuam como docentes e orientadores nos cursos de pós-graduação da 
instituição, na pós-graduação em Genética e em Ciências Biológicas da Universidade Federal 
de Pernambuco;
 •    Atuação na Comissão de Biossegurança, no Comitê de Ética em Pesquisa Humana, na ge-
rência da plataforma multiusuário de microscopia e na gestão do Laboratório de Nível de 
Biossegurança 3 (NB3).

 Colaborações nacionais e internacionais

     Nacionais

 •    Associação de Ensino Superior de Caruaru (Asces); Universidade Federal de Pernambuco; 
Universidade de Pernambuco; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal 
do Piauí; e Unidades da Fiocruz (Institutos Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, Centro de Pesquisa 
Gonçalo Muniz e Bio-Manguinhos) 

 Internacionais

 •    Universidade de Cambridge (Inglaterra); Universidade de Laval (Canadá); Universidade de 
Los Angeles (Estados Unidos); Universidade de Cantabria (Espanha).

 Prêmios 

 •    Prêmio Ricardo Ferreira da 18ª Jornada de Iniciação científica PIBIC/FACEPE (2014). 
 •    Terceiro lugar na 21ª edição da Reunião Anual Científica da Fiocruz Pernambuco. 
 •    Menção Honrosa na 22ª edição da Reunião Anual Científica da Fiocruz Pernambuco.
 •   Primeiro e segundo lugares e três menções honrosas na III Jornada de Pós Graduação em 
Genética (2013).

 Fontes de financiamento

 •    CNPq;
 •    FACEPE;
 •    FIOCRUZ;
 •    National Institute of Health (NIH).

Departamento de Parasitologia

 O Departamento de Parasitologia tem como missão o desenvolvimento de atividades de pes-
quisa e ensino em doenças parasitárias endêmicas, tais como esquistossomose, leishmaniose, filariose, 
toxocaríase e outras doenças transmissíveis; genotoxicidade de compostos antiparasitários e insetici-
das. Sua equipe científica também presta assessoria e consultoria técnica para as secretarias munici-
pais e estaduais de saúde, Ministério da Saúde (MS) e instituições de ensino e pesquisa,  entre outros. 
Dois serviços de referência estão ligados ao setor: Esquistossomose e Filarioses, que são credenciados 
pelo MS e prestam assistência clínico-laboratorial.  Desde 2011, o Serviço de Referência Nacional em 
Filarioses é certificado pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação e pela Joint Commission International.
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 Laboratórios

 •    Biologia Celular e Molecular; 
 •    Doenças Transmissíveis; 
 •    Leishmaniose; 
 •    Mutagênese.

 Serviços de Referência 

 •    Serviço de Referência Regional em Esquistossomose;
 •    Serviço de Referência Nacional em Filarioses.

 Quadro de trabalhadores

 •    Nove pesquisadores;
 •    Sete tecnólogos;
 •    Onze técnicos;
 •    Seis terceirizados.

 Produção e atuação científica

 •    34 artigos publicados no biênio, sendo 14 em 2013 e 20 em 2014. 
 •    27 trabalhos de pós-graduação Stricto sensu concluídos no período 2013-2014, sendo 20 de 
mestrado e sete de doutorado;

 •    31 trabalhos de conclusão de cursos finalizados; 
 •    Dois pesquisadores com bolsa de produtividade do CNPq;
 •    19 projetos financiados em editais públicos em 2014, totalizando R$ 707 mil. 

Coordenação da Regional Nordeste I (Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio 
Grande do Norte) da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA ).
 •    Em 2014 os pesquisadores participam da formação acadêmica de 42 discentes  (15 de 
iniciação científica, seis mestrandos, 18 doutorandos, um pós-doutor internacional e duas 
fixações de técnicos). 

 Colaborações 
 
 Internacionais

 •    London School (Inglaterra) - pesquisa em filariose
 •    Universidade de Rosário (Argentina) - convênio de pesquisa em estrongiloidíase.

 Prêmios 

 •    Menção honrosa concedida pela Secretária de Saúde de Pernambuco, em 2013, pelo en-
frentamento das geo-helmintíase no estado; 
 •    Prêmio Ciência e Tecnologia para o SUS – 2014, do Ministério da Saúde, na categoria mes-
trado, com o trabalho Schisto Track - Um sistema para coleta e monitoramento de inquéritos 
epidemiológicos conectando sistemas de informações geográficas em tempo real. 

 Fontes de financiamento

 •    CNPq;
 •    Fiocruz;
 •    Fondation Sanofi Espoir;
 •    Facepe;
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 •    Ministério da Saúde; 
 •    Secretária de Saúde de Pernambuco.

Departamento de Saúde Coletiva

 O Departamento de Saúde Coletiva (Nesc) busca o desenvolvimento de ensino, pesquisa e 
cooperação, voltados para os campos da epidemiologia social e políticas de saúde; saúde das popu-
lações: cidade e campo no contexto regional; práticas integrativas; vigilância em saúde; saúde am-
biental; saúde do trabalhador rural e urbano e saúde do Índio, entre outras.
 No ensino destaca-se pelo protagonismo na formação de quadros para universidades, Siste-
ma Único de Saúde (SUS), sistema de ciência e tecnologia, produção científica e tecnológica, e ações 
de cooperação técnica em saúde coletiva. Presta ainda serviços de consultoria aos municípios para 
desenvolvimento de capacitação e de inovação tecnológicas de Gestão de Política da Saúde, consoli-
dando assim o seu papel estratégico na região.

 Laboratórios

 •    Análise de Sistemas de Informações em Saúde (LABSIS);
 •    Análises de Políticas de Saúde;  
 •    Avaliação, Monitoramento e Vigilância em Saúde (LAM-Saúde);
 •    Estudos de Violência e Saúde (Leves)
 •    Métodos Quantitativos;
 •    Saúde, Ambiente e Trabalho (Lasat); 
 •    Observatório de Recursos Humanos

 Quadro de trabalhadores

 •    Nove tecnologistas;
 •    Treze pesquisadores;
 •    Quatro médicos;
 •    Dois assistentes;
 •    Quatro analistas.

 Produção e atuação científica

 •    48 artigos publicados em revistas indexadas em 2013 e 51 artigos em 2014;
 •    Oito monografias de residência multiprofissional defendidas em 2013 e 16 no ano seguinte;

 •    21 dissertações de mestrado profissional em saúde pública finalizadas no primeiro ano do 
biênio e 20 no segundo;
 •    18 dissertações de mestrado acadêmico em saúde pública e 12 teses de doutorado finaliza-
das em 2013 e 28 dissertações e 17 teses no ano seguinte;

 •    Sete grupos de pesquisa;
 •    31 capítulos de livros publicados em parcerias no ano de 2014 e 12 em 2013;

 •    Promoção do seminário 25 anos do SUS, com palestra da professora da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro Lígia Bahia, sobre o tema Os novos arranjos organizacionais na gestão em 
saúde: em que direção caminha o SUS?
 •    Lançamento da Comissão da Verdade da Reforma Sanitária - Núcleo Pernambuco e do Centro 
Estadual de Apoio às Vitimas de Violências, da Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos.
 •    Coordenação do censo e avaliação da Atenção Básica nos estados de Alagoas e Pernambu-
co na pesquisa multicêntrica nacional do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ).
 •    Coordenação do censo sobre a situação do tracoma em áreas de risco epidemiológico em 
Pernambuco e no Tocantins.
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 Colaborações nacionais e internacionais

 Nacionais

 •    Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba. 

 Internacionais

 •    Instituto para Avaliação de Tecnologias em Saúde (IATS);
 •    Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres;
 •    Universidade Andina Simon Bolívar; 

 •    Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (França) – atuação de pesquisadora francesa 
por um ano e oito meses no departamento;

 •    Universidade do Quebec em Montreal (Canadá).

 Prêmios 

 •    Prêmio Sergio Sérgio Arouca de Excelência em Saúde Pública  concedido pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc) em 2014.

 Fontes de financiamento

 •    CNPq;
 •    Facepe;
 •    MS/FNS;
 •    Secretaria de Saúde da Paraíba.

Departamento de Virologia e Terapia Experimental

 O Departamento de Virologia e Terapia Experimental gera estudos básicos e aplicados no cam-
po da saúde humana. Atualmente desenvolve cinco macroprojetos: Desenvolvimento e avaliação de 
kits de diagnóstico para doenças virais; Genética de doenças virais; Desenvolvimento de ferramentas 
para quantificação do impacto das medidas de controle de dengue: diferenciação imunológica entre 
infecção natural e futuras imunizações; Desenvolvimento e aplicação de sistemas de genética reversa 
viral para o desenvolvimento de protótipos vacinas; Pesquisa em desenvolvimento de antivirais e 
imunoterápicos aplicados a doença de interesse à saúde pública.
 Desde 2014, com a chegada de novos concursados, o departamento vem abrindo seu leque de 
atuação, onde estão sendo concentrados esforços nas áreas de Biologia estrutural e imunologia apli-
cada e Virologia, desenvolvendo projetos relacionados ao estudo dos diversos aspectos de infecções 
virais de interesse do país.
 Além da produção científica, a gestão da propriedade intelectual tem sido um dos focos do 
Departamento de Virologia. Assim as colaborações com instituições brasileiras e estrangeiras envolvem 
acordos de gestão de propriedade intelectual (GPI) e acordos de transferência de materiais (MTA).

 Laboratórios

 •    Virologia e Terapia Experimental 

 Quadro de trabalhadores

 •    Sete pesquisadores
 •    Um tecnologista 
 •    Um técnico 

 •   Além de colaboradores de diferentes modalidades: pesquisador visitante, doutorando, 
mestrando, estudantes de iniciação científica, secretária e apoio técnico. 
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 Produção e atuação científica

 •    21 artigos científicos em revistas indexadas de alto impacto;
 •    Três teses e três dissertações defendidas; 
 •    Três grupos cadastrados na plataforma Lattes do CNPq;
 •    Dois bolsistas de produtividade;

 •   Pesquisadores que coordenam e/ou participam das comissões institucionais de Ética no 
Uso de Animais (Ceua), de Ética em Pesquisa (CEP), Interna de Biossegurança (CIBio),  Rejeitos 
Químicos e dos programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva e de Biociências e Biotecno-
logia em Saúde;
 •    Coordenação de quatro disciplinas: biologia molecular; imunologia básica; virologia mole-
cular I e virologia molecular II, no Programa de Pós-graduação em Biociências e Biotecnologia 
em Saúde.

 Colaborações 

 Nacionais

 •    Universidades federais de Pernambuco, de Goiás e do Rio de Janeiro; universidades estadu-
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