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Este memorial tem o objetivo de apresentar minha trajetória
acadêmica, minha contribuição no campo científico e a
minha dedicação nos últimos anos na área da gestão, com
ênfase nas atividades relacionadas com o Instituto Aggeu
Magalhães. Mais detalhes sobre minha atuação profissional
estão publicamente disponíveis no meu               Currículo Lattes.

http://lattes.cnpq.br/8359528934404774


Sou a filha caçula de um juiz e uma psicóloga, com seis filhos. Decidi que queria

ser bióloga aos 12 anos, e ingressei na Universidade Federal de Pernambuco

(UFPE) aos 16 anos, aprovada em primeiro lugar no curso de Bacharelado em

Ciências Biológicas. 

Durante o curso, fiz iniciação científica na área de genética, a qual sempre foi

minha paixão. Antes de terminar o curso engravidei da minha filha Viq, casei e

consegui concluir o curso aos 20 anos de idade no tempo regular (1991-1994). 

Enfrentei a primeira dificuldade que toda mulher/mãe se depara ao optar por

seguir a carreira acadêmica; fui orientada a não fazer o mestrado por conta do

bebê. Ignorando tal conselho, participei do processo seletivo do Mestrado em

Genética na UFPE, onde apenas três pessoas foram aprovadas. 

Formação acadêmica



Minha dissertação foi sobre genética de populações e foi durante

este período que desenvolvi profundos conhecimentos no campo

da evolução. Finalizei o meu mestrado em 1997 e imediatamente

obtive uma bolsa junto à FACEPE de pré-doutorado, o que me

permitiu ingressar na Fiocruz PE. 

Fui orientada pela professora Maria José Lopes (UFPE) para

desenvolver o trabalho prático no Departamento de Entomologia

do IAM. Esta bolsa durou apenas quatro meses, pois fui aprovada

no processo seletivo para cursar o doutorado de Biologia Celular e

Molecular do IOC-Fiocruz.



Naquele momento convidei o Prof. André Furtado para ser meu
orientador de doutorado, que apesar das atribuições de quem ocupava
o cargo de Diretor Científico da FACEPE, gentilmente aceitou. Prof.
André foi uma das pessoas mais importantes na minha formação
profissional, por todas as oportunidades que me deu para explorar os
meus conhecimentos na área da genética e evolução para o controle
de mosquitos vetores, um importante desafio para a saúde pública.
Assim que iniciei meu doutorado, engravidei pela segunda vez, do meu
filho Gregório, e novamente, continuei meus estudos sem interrupção e
concluí o doutorado antes do prazo formal de quatro anos. 



Minha tese foi pioneira nos estudos de genética de mosquitos no Brasil e rendeu três artigos científicos (1998-2001).
Durante o doutorado fui aprovada num concurso para professora substituta da UFRPE para ministrar a disciplina de
genética para os cursos de Veterinária, Zootecnia, Agronomia e Biologia. Fui professora por dois anos na UFRPE (2000-
2001). 

Assim que finalizei o doutorado fiz concursos na UFPE, na Universidade Federal de Campina Grande/PB e na Fiocruz.
Passei nos três, mas obviamente optei pela vaga do Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz).

Assumi o cargo de Pesquisadora Adjunta no Departamento de Entomologia em 2002, quando começou uma nova etapa
na minha vida. Destaco aqui, que já possuo 22 anos de Fiocruz, 4 como estudante e 18 como servidora, e durante toda a
minha formação de iniciação científica, mestrado e doutorado fui bolsista do CNPq.



Instituto
Aggeu
Magalhães



Assim que ingressei na Fiocruz, consegui imediatamente aprovar um projeto de pesquisa
financiado pelo CNPq; criei uma nova linha de pesquisa em Entomologia Molecular e comecei a
orientar diversos estudantes. Fui credenciada no Programa de Pós-graduação em Saúde Pública
(PPGSP) dois anos após o ingresso na Fiocruz como servidora e formei meu primeiro aluno de
doutorado em 2010. Foram anos contribuindo para o PPGSP, onde criei a disciplina de
Entomologia Médica, a qual ministrava com todas as colegas do Departamento de Entomologia.
Por este programa formei diversos estudantes, os quais foram rapidamente assimilados nas
universidades, em institutos de pesquisa e pelos serviços de saúde. 

Neste período, fui também credenciada ao Programa de Pós-graduação em Biologia Animal da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde coordenava a disciplina de Marcadores
Moleculares e onde formei diversos mestres e doutores. Fui convidada também a ministrar a
disciplina de Genética de Populações para o curso de Biologia na UPE. 

Atividades de Ensino



O meu compromisso com o ensino foi sempre baseado no meu
encanto com o poder transformador da educação. Dediquei-me
a esta atividade sempre que possível e assim espero poder
continuar enquanto estiver em atividade. Com o passar do
tempo, o PPGSP já não atendia a grande demanda de diversos
docentes com elevado número de estudantes. 

Adicionalmente, a avaliação da Capes sobre o PPGSP sugeriu
que as linhas de pesquisa eram muito diversificadas e que o
mesmo deveria focar na saúde coletiva. Desta forma, surgiu um
grande desafio, o de criar um novo programa de pós-
graduação que englobasse todas as linhas de pesquisa das
ciências biológicas desenvolvidas no Instituto. 

Turma de Mestrado da UniPiaget em Cabo Verde



Coube a mim liderar a elaboração de uma proposta para o novo
programa. Desafio que aceitei com muito gosto por contar com uma
equipe de colegas que também tinham o mesmo interesse e por já
ter uma visão global das pesquisas desenvolvidas no centro. A
proposta foi elaborada em alguns meses de forma coletiva e
aprovada pela Capes em novembro de 2011. Nascia então o
Programa de Pós-graduação em Biociências e Biotecnologia em
Saúde (PPGBBS), do qual fui a primeira coordenadora e hoje tem
conceito 5 junto à Capes. 

Atuo no PPGBBS coordenando a disciplina obrigatória de Introdução
à Pesquisa em Biociências, onde discutimos questões relacionadas
ao papel do cientista na sociedade, integridade em pesquisa,
tradução do conhecimento, entre outros temas. Atualmente, ministro
também a disciplina de Biologia Molecular Aplicada aos Estudos de
Doenças Infecciosas e Tropicais no Mestrado em Doenças
Infecciosas e Tropicais da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde
(UniPiaget).

Projeto Mais Meninas na Ciência



No Departamento de Entomologia, onde me senti extremamente acolhida, criei o grupo de pesquisa Genética de
Culicídeos Vetores, do qual sou líder, e consegui aprovar diversos projetos financiados tanto por agências
nacionais, quanto internacionais. Minhas pesquisas com mosquitos sempre focaram nos aspectos de importância
epidemiológica no campo da saúde pública. As linhas de pesquisa em que atuo envolvem a resistência aos
inseticidas químicos, interação patógeno-vetor-hospedeiro, identificação de vetores, genética de populações e
epidemiologia molecular. 

Durante todos esses anos minha produção científica tem sido consistente e de reconhecido impacto, o que me
propiciou ser agraciada com uma bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq desde 2011. Hoje sou bolsista de
produtividade nível 1D do CNPq. Destaco como uma importante produção bibliográfica o livro publicado pela
Editora Springer, Clear-Cutting Disease Control: Capital-Led Deforestation, Public Health Austerity, and Vector-
Borne Infection, impresso e na versão e-book.

Atividades de pesquisa



O convite veio do famoso cientista ativista epidemiologista evolutivo, Rob Wallace, autor de
diversos livros que mostram o efeito devastador da exploração do planeta e o consequente
aparecimento de epidemias e pandemias. Este livro ficou no topo entre os mais procurados e
teve 460 acessos/compras no ano de 2020. Atuei também como responsável técnica pelos
ensaios realizados por nosso Serviço de Referência em Controle de Culicídeos Vetores do
Departamento de Entomologia. 

Em decorrência da grande visibilidade dos estudos realizados em Recife com mosquitos e
vírus, fui convidada diversas vezes por agências internacionais para relatar nossa experiência
no controle de vetores e na investigação do papel de vetores no ciclo de transmissão de
doenças. Gostaria de referir minha participação como consultora no encontro “WHO Global
Consultation of Research Related to Zika Virus and Infection Vector Control”, promovido pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra, em 2016.

Neste encontro, ressaltei a importância de se investigar o papel de outros possíveis vetores
na transmissão do Zika. Esta minha opinião foi publicada na Revista Lancet Infectious Disease
e permitiu a OMS reconhecer a importância destes estudos, adicionando esta prioridade em
sua agenda de pesquisa. 



Em reconhecimento por minhas contribuições ao estudo da
epidemia de Zika, recebi homenagem da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical, no âmbito do Congresso
MedTrop, realizado no Centro de Convenções de
Pernambuco em 2018. Vale a pena mencionar também a
reportagem feita pela Revista VOGUE inglesa, que destacou
a minha contribuição nos estudos de combate ao Zika vírus.

No âmbito dos projetos aprovados, sempre me preocupei
em investir em nossa infraestrutura. Alguns exemplos foram
o infectório do Departamento de Entomologia, onde
realizamos ensaios de infecção artificial com diferentes
patógenos, a Sala de Experimentação Comportamental de
Vetores André Furtado & Lêda Regis, além da aquisição de
deepfreezer e outros equipamentos de grande importância,
os quais tem permitido ampliar nossas possibilidades de
projetos e atividades de pesquisa. 

Equipe de consultores brasileiros no evento
 da OMS na Suiça



Uma das minhas preocupações como cientista sempre foi a divulgação científica. O
conhecimento científico produzido é normalmente traduzido em artigos científicos para
divulgação acadêmica, mas nem sempre fica disponível para o público em geral. Nos meus
projetos de pesquisa tenho tido o cuidado de abrir espaço para fazermos ações de
divulgação científica, seja para agentes de saúde, crianças em escolas, ou o público em geral
através de entrevistas e vídeos. 

Em 2013, aprovei um projeto junto à CAPES no Edital de Pró-Mobilidade Internacional em
2013 (o único de toda a Fiocruz) para realizar monitoramento populacional de mosquitos em
Cabo Verde, um arquipélago localizado na costa leste da África. No âmbito deste projeto,
recebi em nosso laboratório sete estudantes de graduação e orientei três estudantes de
mestrado. 

Atividades de divulgação científica



Tenho muito orgulho de dizer que, dois destes estudantes
são hoje docentes da Universidade Jean Piaget de Cabo
Verde, e três integram a equipe de técnicos que atuam no
Instituto de Saúde Pública de Cabo Verde, onde foi
implantado o primeiro laboratório público de biologia
molecular para diagnóstico de doenças no país. 

Vale destacar que ainda por este projeto eu e minhas
colegas do Departamento de Entomologia realizamos
campanhas educativas nas escolas de Cabo Verde,
treinamos os agentes de saúde das ilhas e realizamos um
curso para estudantes e profissionais que atuam no
combate aos vetores. Campanha educativa com crianças em Cabo Verde



O projeto foi tão exitoso que foi renovado, recebeu mais
financiamento e se estendeu até 2018. Várias publicações
resultaram deste projeto, contribuindo para a
implementação de políticas públicas no campo da saúde
naquele país africano. 

Durante a epidemia de Zika, nosso grupo ganhou grande
destaque internacional, e tivemos a oportunidade de
trabalhar intensamente na divulgação científica. 

Naquela ocasião participei de filmes gravados pela
Discovery Channel (Mosquito: uma ameaça no ar), da série
da Netflix (72 animais perigosos da América Latina), séries
da CNN (Séries originais) e participei de inúmeras
entrevistas de rádio, TV e jornais nacionais e internacionais.
Um outro projeto que coordenei com muito orgulho,
financiado pela Vice-Presidência de Educação Informação e
Comunicação/Fiocruz foi o Mais Meninas na Ciência. 

Com a equipe da Discovey Channel gravando em campo



Este projeto visou atrair meninas
estudantes do ensino médio da rede
pública para realizarem estágio na
Fiocruz PE, onde além do aprendizado
científico, elas participaram de intensos
debates sobre o problema da
desigualdade de gênero e racial no
campo da ciência, bem como da
importância do empoderamento das
meninas para o enfrentamento desta
desigualdade.

Campanha educativa em Cabo Verde



A cooperação internacional citada acima com a UniPiaget de Cabo
Verde é a única vigente na Fiocruz PE. Sempre acreditei que o
conhecimento científico produzido no Instituto Aggeu Magalhães tem
importância e qualidade numa escala não apenas regional, mas
também global. Fiz diversos treinamentos e cursos no exterior
financiados ou pelo governo brasileiro ou por agências internacionais,
como por exemplo o curso de diagnóstico de Zika na Agência
Internacional de Energia Atômica, na Áustria, em Bioensaios para
resistência a inseticidas no CDC em Atlanta, EUA, de Bioinformática
em Buenos Aires, Argentina, financiado pela Howard Hughes Medical
Institute, entre outros. Participei de diversos congressos
internacionais dando palestras ou apresentando trabalhos. Tive a
honra de ser convidada pelo presidente do Congresso Internacional
de Entomologia (ICE) para organizar o simpósio internacional sobre
Zika, na Flórida, EUA. 

Cooperações internacionais e atividades no exterior

Coordenando o Simpósio
Internacional de Zika nos EUA



Também fui convidada como representante do Brasil para
compartilhar nossa experiência no combate ao Zika vírus no
workshop Roundtable Meeting on Zika Virus: Improving Detection,
Preparedness, and Response, Through Surveillance and Research,
realizado em Bali, Indonésia e organizado pela rede CORDS, uma
organização constituída por cientistas de diversas áreas trabalhando
para o combate das doenças infecciosas, em regiões que envolvem 28
países africanos, asiáticos e do Oriente Médio. Mantenho uma intensa
rede de cooperação com pesquisadores da Suíça, Inglaterra, Canadá,
Cabo Verde, Portugal, Moçambique, Estados Unidos da América e
Equador, sob a qual aprovamos projetos em conjunto e realizamos
intercâmbio de estudantes e treinamentos. Estas cooperações
resultaram em diversas publicações que podem ser vistas no meu
currículo lattes. Adicionalmente, tive a oportunidade de realizar dois
pós-doutorados, o primeiro de 2007 a 2009 na Liverpool School of
Tropical Medicine, em Liverpool, na Inglaterra, e o segundo de 2018 a
2019 no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, em Lisboa,
Portugal. Esses dois estágios renderam publicações e parcerias que
se mantém até hoje.

Evento organizado pela CORDS na Indonésia



Dois anos depois do meu ingresso no IAM, assumi a vice-chefia do Departamento de Entomologia (2004 a 2006) e
logo em seguida a chefia. O período na chefia durou apenas um ano, entre 2006 e 2007. A mesma foi interrompida
em decorrência da aprovação da minha bolsa de pós-doutorado em Liverpool. Fiz parte de diversas comissões no
IAM e tenho contribuído de forma significativa no campo da gestão. Em 2013, assumi o cargo de Vice-Direção de
Ensino e Informação Científica (VDEIC), o qual ocupei até 2018, quando tive que deixar em decorrência da
aprovação no concurso para pesquisadora visitante no Departamento de Parasitologia no IHMT em Portugal. Na
minha volta, a convite da Direção, assumi o cargo de Vice-Diretora de Pesquisa Desenvolvimento Tecnológico e
Serviços de Referência do IAM, cargo que ocupo até hoje. Desta forma, consegui acumular uma larga experiência
na Gestão em nossa instituição, com uma trajetória diversificada e transversal, que me permite ter uma visão mais
ampla dos processos administrativos e das especificidades que compõem o nosso ambiente de trabalho. 

Atividades na Gestão do IAM



Tenho orgulho em dizer que realizamos grandes
conquistas e conseguimos cumprir as metas que foram
apresentadas na proposta de campanha da atual gestão. 

Alguns pontos de iniciativas que propus como vice-
diretora de ensino e que conseguimos cumprir merecem
destaque, entre eles: a criação do Doutorado
Profissional, que foi proposto na minha segunda gestão
da VDEIC; a excelência na produção científica dos PPGs;
criação do Laboratório Escola; institucionalização do
EaD; a organização do I Simpósio do Mestrado
Profissional em Saúde Pública da Fiocruz PE; o apoio
financeiro aos estudantes da Residência
Multiprofissional em Saúde Pública; criação de programa
para preservação de nosso bem patrimonial, a
publicação do livro dos 70 anos do Aggeu, e a
consolidação do programa institucional de pós-
doutorado.

Recebendo homenagem da Sociedade Brasileira
 de Medicina Tropical



Como vice-diretora de pesquisa, apesar de ter assumido há
pouco tempo o cargo, e termos sido impactados fortemente
pela pandemia da Covid-19, também ajudei a conquistar e
consolidar ganhos para a nossa infraestrutura, como por
exemplo a criação da Plataforma de Proteômica; a obtenção
de recursos para a construção de um NAB3, o qual será de
grande importância para o desenvolvimento de vacinas e
terapias; a implantação de um sistema de vigilância da
saúde do trabalhador com testagem molecular, sorológica e
de vigilância genômica; a elaboração de um relatório de
avaliação do Proep; a aquisição de um cluster
computacional para a plataforma de Bioinformática, e o
fortalecimento da nossa relação com a Secretaria de Saúde
do Estado de Pernambuco. Vale destacar que todas estas
conquistas não estavam previstas na proposta original de
gestão na última eleição.

Parceria com a SES para o combate da Covid-19



Considerando tudo o que foi apresentado neste memorial, sinto-me fortemente
preparada para continuar dando minha contribuição para o desenvolvimento
institucional do IAM, buscando cada vez mais alcançar melhorias para o bem-

estar e qualidade de vida de nossos servidores e atender as demandas crônicas e
emergentes do SUS, e no campo da Educação, Ciência e Tecnologia. Acredito que
a minha candidatura representa uma grande renovação, considerando que em 70
anos de existência tivemos apenas uma Diretora mulher, numa instituição onde a

maioria dos trabalhadores é constituída por mulheres, o que mostra nossa
desigualdade escancarada. Estamos acompanhando cada vez mais a emancipação

da mulher e a necessidade da ocupação por elas em cargos de liderança, e no
campo da saúde isto é essencial, pois a pluralidade de pensamentos é salutar e

benéfica na gestão em saúde. Tenho Bertha Lutz como grande exemplo de
cientista na luta feminista e seus pensamentos me norteiam no sentido de tentar
trazer mais meninas e mulheres para atuarem no campo científico, para juntas
tentarmos equilibrar esta balança, e gostaria de finalizar este memorial citando

uma frase sua que demonstra seu grande apreço pela educação:
 

“À criatura humana assiste o mesmo direito ao livro que ao pão”


