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SOBRE O INSTITUTO OSWALDO CRUZ 

 

Missão Institucional 

Realizar pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico, inovação, serviços de referência e de 

coleções biológicas, visando à promoção da saúde. 

 

Visão de Futuro 

Ser um Instituto de excelência em Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Inovação, estratégico para 

o Estado, reconhecido nacional e internacionalmente por suas ações em saúde pública. 

 

O Instituto 

Um dos principais centros da pesquisa biomédica no Brasil, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) é o 

berço histórico da própria Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Criado em 1900, o Instituto atua 

nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, assim como na prestação de 

serviços de referência em doenças infecciosas e genéticas e no controle de vetores. O IOC 

forma cientistas e técnicos através da atuação na educação profissional e de Pós-graduação e 

também mantém Coleções Biológicas com importante aplicação para atividades de Ensino e 

Pesquisa. Desde 1909, é responsável pela publicação do periódico científico ‘Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz’.  

 

Laboratórios de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

A base de ação do Instituto são seus Laboratórios de Pesquisa, que geram conhecimento sobre 

diversos aspectos e abordagens em uma ampla gama de doenças infecciosas (AIDS, 

tuberculose, malária, febre amarela, dengue, doença de Chagas, leishmanioses, leptospirose, 

hepatites, hanseníase, meningites, entre outras) e doenças crônico-degenerativas, tais como 

distrofia muscular e distúrbios de comportamento. Atua, também, em estudos ambientais, na 

prospecção de fármacos e no desenvolvimento de novas vacinas, métodos de diagnóstico e 

estratégias terapêuticas, sempre com o objetivo de responder aos desafios da saúde pública 

brasileira.  

 

Ensino 

O Instituto desempenha importante papel na formação de recursos humanos na área das 

Ciências da Saúde. Dentre o conjunto de ações em Ensino, estão incluídos seis Programas de 
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Pós-graduação Stricto sensu, quatro Programas Lato sensu, atividades de formação técnica, ini-

ciação científica e Pós-doutorado, além de cursos de verão e de inverno para alunos de 

graduação. Ainda no âmbito do Ensino, o Instituto atua fortemente na cooperação nacional e 

internacional, por meio de convênios institucionais. 

 

Serviços de Referência 

Responsáveis por apoiar o Ministério da Saúde (MS) na vigilância epidemiológica, prevenção e 

controle de dezenas de agravos, os Serviços de Referência do IOC, inseridos nos Laboratórios 

de Pesquisa, assumem papel estratégico para o Sistema Único de Saúde (SUS), atuando na 

referência em diagnóstico e na identificação de vetores. Exercendo vanguarda técnico-

científica do Ministério, o Instituto conta com profissionais altamente especializados e 

tecnologias de ponta, ao mesmo tempo em que capacitam profissionais de saúde e presta 

consultoria em suas áreas de atuação. Também atua em nível de referência internacional junto 

à Organização Mundial da Saúde (OMS) e à Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) em 

diversos agravos.  

 

Coleções Biológicas 

As Coleções Biológicas sob a guarda do IOC reúnem amostras biológicas que contribuem para 

formar a história da ciência brasileira, sendo ainda utilizadas em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico em instituições nacionais e internacionais. Os acervos incluem a 

mais completa coleção entomológica da América Latina, coleções microbiológicas, além de 

acervo na área de patologia. As mais antigas Coleções datam do início do século XX, quando, 

durante expedições científicas, pesquisadores do Instituto coletavam e analisavam espécimes 

de diferentes regiões do Brasil.  

 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

Desde 1909, o IOC é responsável pela publicação da revista científica ‘Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz’, que vem passando por intenso processo de internacionalização, e, hoje, ocupa 

posição de destaque nas áreas de Medicina Tropical, Biologia Parasitária e Microbiologia. 

Desde 2012, o periódico migrou para a plataforma ScholarOne, que facilita o processo de 

submissão e avaliação dos artigos, beneficiando autores, revisores e corpo editorial. O website 

da revista (www.ioc.fiocruz.br/memorias) conta com funcionalidades que permitem interação 

com o visitante e disponibiliza gratuitamente o acervo integral do periódico, com mais de 

quatro mil artigos.  
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Modelo de Gestão do IOC 

O modelo de gestão do Instituto Oswaldo Cruz segue as bases do sistema de governança de 

sua Instituição Federativa – A Fiocruz. Está estruturado com princípios, estruturas e práticas 

que incorporam seus diferentes seguimentos nos processos de tomadas de decisões de forma 

corporativa, resultando em deliberações colegiadas em seus diferentes níveis 

organizacionais. Nessa estrutura de governança constam os colegiados institucionais: Conselho 

Deliberativo, as Câmaras Técnicas, as Comissões Internas, o Colegiado de Doutores e o Fórum 

de integração dos Alunos de Pós-graduação. Este sistema de governança é acima de tudo, um 

sistema dinâmico que prima pela efetividade da obtenção dos resultados institucionais, 

pautado na busca de soluções eficientes para as demandas da saúde, considerando o contexto 

epidemiológico da população. 

 

O Conselho Deliberativo (CD) é o órgão superior de debate, decisão e acompanhamento da 

política de desenvolvimento institucional do Instituto Oswaldo Cruz. Ele opera segundo as 

diretrizes aprovadas em sua reunião do dia 18 de abril de 2007, conforme os preceitos de 

gestão integrada e de corresponsabilização que regem o estatuto da Fiocruz. Em 2015, foram 

realizadas 08 reuniões para deliberar sobre questões de grande importância para o 

funcionamento do Instituto como Orçamento, participação no Congresso Interno, discussão, 

validação das atividades científicas comemorativas dos 115 anos do IOC e finalização do 

processo de credenciamento entre outras atividades. No sistema de governança o Instituto 

possui ainda as Câmaras Técnicas Institucionais. Atualmente, estão em funcionamento seis 

Câmaras Técnicas (de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; Ensino; Coleções 

Biológicas; Desenvolvimento Institucional e Gestão e, Serviços de Referência). As Câmaras 

técnicas têm como principais objetivos assessorar a diretoria do IOC na proposição de políticas 

para curto, médio e longo prazo nas suas áreas específicas, além de disseminar os resultados 

das propostas entre os segmentos de cada setor, a partir do que foi decidido no Conselho 

Deliberativo. As Câmaras Técnicas possuem plena isenção e liberdade de atuação. Seu método 

de funcionamento e composição foi revisto em julho de 2013.  

 

As Comissões Internas têm seu funcionamento mais restrito e direcionado, atuando frente a 

temas específicos de modo a assessorar a direção na construção, implantação, monitoramento 

e avaliação de assuntos relevantes e específicos relacionados ao processo de trabalho e o 

funcionamento do Instituto. As comissões vigentes são: de Biossegurança, Gestão Ambiental, 
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Responsabilidade Social, Obras e Espaço, e Comissão Permanente de Concurso. Essa última foi 

instituída em 2013, com base na decisão do Conselho Deliberativo, devido a uma necessidade 

permanente de discutir as carreiras e perfis dos servidores da Fiocruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO EM 

SAÚDE 

 

 No ano de 2015, várias  atividades foram desenvolvidas, tais como a finalização do 

processo de credenciamento e recredenciamento dos laboratórios de pesquisa do IOC, a 

implementação da Gestão pela Qualidade no Centro de Experimentação Animal - em uma 

parceria com a Vice-diretoria de Serviços de Referência e Coleções Biológicas - e o apoio na 

realização de eventos científicos como o II Simpósio Jovem Cientista do Instituto Oswaldo Cruz, 

II Simpósio Latino-americano de Coleções Biológicas e Biodiversidade: Saúde e Ambiente e, III 

Simpósio e IV Workshop em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Doenças Bacterianas e 

Fúngicas.  

 No ano de 2015 houve aumento do número de artigos científicos publicados em 

revistas indexadas (ISI, Pubmed, Scielo e Qualis), totalizando 537 artigos (519 em 2014) 

distribuídos conforme Gráfico 1:  

Gráfico 1: Distribuição dos artigos por fator de impacto. IOC, 2015. 

 

Fonte: Coleta – IOC, 2015 

Há uma predominância de 19 instituições de Pesquisa, externas à Fiocruz, com quem o IOC 

mais publicou, entre as mais de 500 parcerias identificadas a partir da análise dos artigos 

publicados pelo IOC em 2015. Além disso, o IOC também realiza parcerias em projetos com 

outras unidades da própria Fiocruz, a fim de produzir conhecimento e recursos (humano, 

material e financeiro) partilhados entre os parceiros, incluindo ainda outros benefícios para a 

Instituição e em prol da Sociedade de modo geral. Entre as parcerias internas, o maior número 
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de colaborações foi com o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), com a 

participação na autoria de 28 artigos. A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) 

apresentou 25 colaborações e o Programa de Computação Científica (PROCC), 18.   

 

Gráfico 2: As 20 Instituições de Pesquisa com quem o IOC mais publicou em 2015. 

 

 

Fonte: Coleta – IOC, 2015. 

*Somente foram considerados para essa análise os artigos indexados no ISI, PubMed e Scielo e que 

apresentassem a “afiliação” claramente preenchida na base de dados.  

 

O IOC realizou parcerias com 59 países. Os Estados Unidos da América destaca-se por 

apresentar 50 colaborações com o IOC, seguido pela França com 24 e o Reino Unido com 18 

parcerias.  

 Além dos artigos científicos, outros itens também são relevantes para apresentar o 

crescimento da produtividade dos laboratórios de pesquisa do IOC. Dentre eles, podemos 

destacar: 
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� 9 livros (Quadro 1) e 97 capítulos de livros publicados em diversas temáticas. Dentre 

elas, podemos destacar como principais: i) Saúde e ambiente, ii) Educação ambiental, 

iii) Saúde e Cultura, iv) Tuberculose, v) Dengue, vi) Oncocercose e vii) Doença de 

Chagas. 

 

Quadro 1: Lista de livros publicados em 2015. IOC - 2015. 

 

Titulo

Atlas Iconográfico dos Triatomíneos do Brasil (Vetores da 

Doença de Chagas)

Controle da tuberculose: Uma proposta de integração 

ensino-serviço.

Current Diagnosis of Infant Tuberculosis Infection

Dengue: teorias e práticas

Educação ambiental: possíveis olhares.

ONCOCERCOSE: Cegueira dos rios (DOENÇAS DE 

VEICULAÇÃO HÍDRICA Livro 6)

Preparing the Region of the Americas to Achieve the 

Sustainable Development Goal on Health

Saúde e cultura: diversidades terapêuticas e religiosas

Vetores da Doença de Chagas no Brasil  

 Fonte: Coleta – IOC, 2015. 

 

 No quesito Propriedade Intelectual, os laboratórios do IOC contabilizaram, por meio do 

Núcleo de Inovação Tecnológica, relevante produção. Os dados referentes ao quantitativo de 

patentes depositadas e mantidas pela pesquisa dos laboratórios do IOC serão apresentados no 

gráfico 3.  
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Gráfico 3: Propriedade intelectual. IOC, 2015. 

 

 

 Fonte: Coleta – IOC, 2015. 

 O IOC possui atualmente 317 macroprojetos alinhados às áreas e linhas de pesquisa da 

Fiocruz, que são as seguintes: Biologia de Vetores de agentes infecciosos, Microbiologia, 

Virologia,  Parasitologia,  Imunidade e Inflamação, Desenvolvimento de fármacos e 

Medicamentos, Epidemiologia Molecular e Genética em Saúde, Pesquisa Clínica, Modelos 

experimentais de doença, Ambiente, Ecologia e Saúde, Epidemiologia, Promoção em saúde, 

Informação e Comunicação em Saúde, Sociologia, Antropologia, Filosofia e Saúde, Vigilância 

em Saúde, Educação e Saúde, Desenvolvimento de Métodos Diagnósticos, Desenvolvimento 

de Vacinas Profiláticas e Terapêuticas. 

 Em relação aos produtos técnicos oriundos das pesquisas realizadas pelos laboratórios, 

existe atualmente grande diversidade no que se refere à natureza desses produtos, que são 

confeccionados com a finalidade de atender à públicos heterogêneos com necessidades 

diferenciadas. Dentre a grande diversidade deles, podemos destacar: 

� Apostilas de procedimentos laboratoriais 

� Divulgação geral de doenças e agravos para o grande público tais como: hanseníase, 

oncocercose, toxoplasmose, leishmaniose, febre amarela, etc. 

� Manuais técnicos 

� Materiais didáticos para diversos fins  

� Mídias impressas e digitais para o grande público e para público especializado 

� Artigos publicados em revistas de divulgação científica 
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� Vídeos educativos em temáticas diversas (águas, hipertensão arterial, alergias, 

mosquitos, Dengue, etc). 

 Atualmente a Vice-diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

viabiliza a execução do projeto “Ações estratégicas para o desenvolvimento e fortalecimento 

dos laboratórios credenciados e das áreas de apoio à pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz” 

(PAEF/IOC), que tem por objetivo a prestação de apoio logístico, administrativo e a gestão 

financeira para o desenvolvimento das atividades envolvidas no fortalecimento e estruturação 

dos laboratórios de pesquisa credenciados no Instituto Oswaldo Cruz, de acordo com a 

Portaria 035/2015-IOC, de 01 de julho de 2015, assim como das áreas de apoio à pesquisa. 

  Da mesma forma, vários setores do IOC receberam apoio direto, seja na aquisição de 

insumos e na realização de eventos institucionais, dentre diversas outras. 

Apoio à pesquisa 

Experimentação Animal 

 O Centro de Experimentação Animal (CEA/IOC) é responsável pela manutenção e 

oferta das instalações condominiais multi-usuário para experimentação animal no IOC, 

regulamentando seu uso e acesso, sempre de acordo com as legislações e normas pertinentes. 

Algumas ações significativas foram realizadas neste ano. Dentre elas, podemos destacar: 

� Instalação do sistema de intertravamento do Biotério do Pavilhão Carlos Chagas, 

adequando a estrutura física do local a uma das exigências da Resolução Normativa Nº 

2 de 2006 da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBIO), relativa a 

trabalhos com Organismos Geneticamente Modificados (OGM) de classe de risco 2; 

� Credenciamento dos Biotérios dos Pavilhões Hélio e Peggy Pereira e Carlos Chagas 

para trabalhos com OGM de classe de risco 2; 

� Aquisição de duas autoclaves de barreira de maior volume (524 litros): uma para 

substituição da autoclave de 360 litros do Biotério do Pavilhão Leônidas Deane; e a 

outra para ampliação da capacidade de trabalho e adequação do Biotério Pavilhão 

Ozório de Almeida que agora conta com duas autoclaves (uma de 360 litros e uma de 

524 litros).  

� Aquisição de 12 motores de estantes ventiladas (para ratos e camundongos) para 

substituição de motores com problema, conferindo maior confiabilidade e 



 

 

16 

durabilidade aos equipamentos, garantindo o bem-estar dos animais e a segurança 

dos profissionais do CEA e usuários dos biotérios;  

 O Programa de Enriquecimento Ambiental (PEA) que este ano completa 1 ano de 

existência recebeu apoio para compra de materiais. Neste primeiro ano de execução foram 

atendidos todos os projetos desenvolvidos no CEA, tendo sido respeitados aqueles que 

tivessem restrições ao uso dos itens de EA e que solicitaram a não adesão ao PEA, através do 

pesquisador responsável pelo projeto. 

 Parcerias importantes, que possibilitaram a execução técnica e a sensível diminuição 

dos custos do PEA, foram realizadas com o CECAL e a DIRAC, respectivamente, no 

fornecimento de insumos (semente de girassol e feno autoclavados) e confecção dos itens de 

EA, como: Blocos de Madeira, Tubos de Forrageamento (PVC) e Túnel de PVC, com a 

participação das oficinas de Marcenaria, Usinagem e Mecânica.  

  

Comissão de Ética no uso de Animais 

 Foi instituída em 07 de fevereiro de 2014, com a publicação da portaria nº 003/2014-

IOC e a nomeação dos membros da CEUA-IOC.  

Dentre as atividades realizadas, destaca-se: 

 

� Em 10 de fevereiro de 2015 a Comissão teve seu Credenciamento deferido com o 

processo nº 01200.002529/2014-88 e CIAEP nº 01.0234.2014, concedido pelo 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

� Foram analisadas 55 novas solicitações de licença.  

� Até o momento, foram concedidas 55 licenças; disponibilizando um total de 180.736 

animais para uso durante a vigência das licenças (período de até 4 anos, conforme 

solicitações). 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos/CEP 

 O IOC inicialmente era ligado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Fiocruz (CEP/Fiocruz), vinculado à Vice-presidência de Pesquisa de Desenvolvimento 

Tecnológico FIOCRUZ, reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em 

18 de junho de 1997, e publicado na Portaria Presidencial n. 163/97 de 30 de junho de 1997. 

Em 22 de agosto de 2011, o Instituto estabeleceu o seu próprio Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos (CEP Fiocruz/IOC), ligado à Vice-diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento 
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Tecnológico e Inovação do Instituto (VDPDTI), que passou a ser responsável pela sua 

infraestrutura, manutenção e acervo.  

 Neste ano, o CEP recebeu recursos para sua estruturação física com a aquisição de 

material de escritório, pagamentos de passagens aéreas para participação em reuniões do 

CONEP, entre outros tipos de apoio. 

Gráfico 4: Número de projetos submetidos e aprovados pelo CEP. IOC, 2015.  

 

Fonte de dados: CEP.  

 

Gestão e manutenção das plataformas tecnológicas 

 Neste ano, foram executadas ações de apoio para gestão e manutenção das 

plataformas tecnológicas tais como: aquisição de insumos em caráter emergencial, 

manutenção de equipamentos, peças de reposição para as Plataformas Tecnológicas do IOC e 

na estruturação física da Plataforma de Citometria, além da aquisição de filtros para cabines 

de segurança de alguns laboratórios de pesquisa. 

Visando otimizar e gerenciar a utilização dos equipamentos das plataformas 

multiusuários, foi viabilizada a confecção de um sistema de agendamento online. O sistema de 

gerenciamento de Plataformas Multiusuários do IOC já passou pela fase de treinamento dos 

coordenadores das plataformas. Será estabelecida uma data para lançamento oficial dos 
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testes no IOC. O sistema se propõe a gerenciar os pedidos de insumos, adequações estruturais 

dos setores, aquisição de equipamentos etc., além de oferecer agenda de utilização de 

equipamentos e serviços oferecidos pelas Plataformas de forma simples e flexível. O sistema 

estará disponível ao acesso por usuários, em potencial da Fiocruz e de fora da Instituição, 

sendo que o efetivo cadastramento e utilização das Plataformas passará pelo crivo e 

aprovação do Coordenador da plataforma de interesse. 

Podemos destacar que o Sistema de Gerenciamento de Plataformas Multiusuários do IOC está 

em fase de implantação.  

Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação/PAPI 

 A Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação do IOC tem como objetivo principal 

facilitar a formulação e o gerenciamento de projetos de pesquisa de complexidade variável, 

incluindo aqueles com potencial de inovação tecnológica. Dentre as atividades realizadas, 

destaca-se: 

� Mapeamento dos processos internos dos núcleos, produtos dos projetos e 

estruturação do macroprocesso do Setor. 

� Auxílio na aplicação de Editais para os Eventos SINCOBIOL 2015 e Simpósio em 

Doenças Bacterianas e Fúngicas; 

� Auxílio ao Edital Cientista do Nosso Estado – FAPERJ; 

� PAPI - Fiocruz - Edital Proposta de Adesão aos Programas de Pesquisas Translacionais – 

PPT; 

� Gerenciamento de 270 projetos da seguinte forma: 192 em andamento, 8 aguardando 

entrada de recurso, 37 em fase de prestação de contas e 34 finalizados 
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ENSINO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Entre as várias atividades desenvolvidas na área de Ensino, Informação e Comunicação 

do IOC destacam-se as ações realizadas para aumentar a integração entre os Programas de 

Pós-graduação do IOC e entre os Programas da Fiocruz, principalmente com a oferta de 

disciplinas compartilhadas. Além disso, merece registro a inserção de alunos de pós-graduação 

em atividades transversais, como RAIC (atuando como avaliadores juniores) e Curso de Saúde 

Comunitária (como monitores). Um marco importante e relevante foi a obtenção da certidão 

de reconhecimento dos cursos de especialização, que impulsionou a organização dos cursos de 

especialização do IOC, processo esse que ainda está em andamento. A criação da Semana de 

Pós-graduação do IOC, congregando atividades como o Fórum Discente, a Jornada Jovens 

Talentos e o Prêmio “Tese Alexandre Peixoto” seguem como ações importantes e marcantes 

nas ações do IOC.  

 Os Programas de Pós-graduação Stricto sensu contam com o maior número de alunos 

matriculados na Unidade. Em 2015, foram matriculados 379 alunos no Doutorado e 187 no 

Mestrado. Com relação aos alunos egressos, o Instituto teve 68 defesas de teses de doutorado 

e 104 defesas de dissertações de mestrado. 
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Gráfico 5: Número de discentes ativos e titulados por Programas de Pós-Graduação Stricto 

sensu - Nível Mestrado. IOC, 2015. 

 

 

 Fonte: VDEIC, 2015. 
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Gráfico 6: Número de discentes ativos e titulados nos Programas de Pós-Graduação Stricto 

sensu -Nível Doutorado. IOC, 2015 

 

.  

Fonte: VDEIC, 2015.  

 

Gráfico 7 : Número de discentes ativos e titulados nos Programas de Pós-Graduação Lato sensu 

- Nível Especialização. IOC, 2015. 

 

Fonte: VDEIC, 2015. 
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 Foram titulados 15 alunos servidores da Universidade Federal do Ceará, através do 

Dinter (Doutorado Interinstitucional) firmado entre a Universidade e o Programa de Pós-

graduação em Medicina Tropical.  

 Foram matriculados 8 alunos no DINTER firmado entre a Universidade Federal de 

Roraima e o Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária. 

 O Programa Internacional de Pós-graduação em Ciências da Saúde, uma ação de  

parceria firmada entre a Fiocruz e o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, titulou 10 

mestres. Além disso, 3 alunos vieram de Moçambique para realizar atividades relacionadas aos 

seus projetos junto aos laboratórios de pesquisa da Fiocruz, sendo 2 vinculados aos 

laboratórios do IOC. 

 Criamos a Semana de Pós-graduação s do IOC, atividade que integrou o Fórum 

Discente, reunião que já acontece desde 2009, além da Jornada Jovens Talentos e o Prêmio 

“Teses Alexandre Peixoto”. A Jornada contou com a divulgação de 46 pôsteres e a 

apresentação de 16 alunos de mestrado e doutorado dos seis programas de PGSs do IOC, com 

a participação de outros alunos e de docentes como debatedores. O Prêmio “Teses Alexandre 

Peixoto” foi concedido aos 4 trabalhos indicados pelos programas de pós-graduação do IOC ao 

Prêmio Capes de Tese, nas áreas CBII, CBIII, Medicina II e Ensino de Ciências e Matemática. 

Também foram premiados os trabalhos indicados ao Prêmio Capes-Interfarma, nas áreas CBII, 

CBIII e Medicina II. 

 Nossos programas de Pós-graduação tiverem alunos premiados no Prêmio Capes de 

Teses (Eugênio Hotz, melhor tese na área Ciência Biológicas II e Dayvison Francis Freitas, 

menção honrosa na área Medicina II) e no Prêmio Capes-Interfarma (Monique da Rocha Lima, 

Medicina II). 

 Como desdobramento do processo de reestruturação dos Programas de Pós-

graduação Lato sensu, houve impacto sobre o número de alunos matriculados nos diversos 

programas. Tivemos uma redução significativa no número de ingressos nos diversos programas 

Lato sensu, com 72 matrículas realizadas em 2015 e 15 titulações de especialização. Em maio 

de 2015 a Fiocruz recebeu a certidão de reconhecimento dos cursos de especialização, 

motivando a continuidade da organização dos nossos cursos, processo esse que está em 

andamento, com previsão de conclusão para o final do primeiro semestre de 2016. 

 O Curso de Especialização Técnica em Biologia Parasitária e Biotecnologia matriculou 

20 alunos, destes, 19 concluíram a especialização.  
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 Concluímos o ano de 2015 com 148 alunos vinculados ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Organizamos a Reunião Anual de Iniciação Científica do 

IOC, onde esses alunos, assim como outros alunos de Iniciação Científica que desenvolvem 

seus projetos nos diversos laboratórios do IOC, tiveram a oportunidade de apresentar seus 

trabalhos. Dos 150 alunos inscritos, 19 receberam premiação. Uma novidade surgiu nesta 

edição com a inclusão dos avaliadores juniores, doutorandos dos programas de Pós-Graduação 

do IOC, na composição das comissões avaliadoras.  

 O curso Saúde Comunitária: Uma Construção de Todos chegou a 6ª edição em 2015, 

sendo realizado apenas no campi da Fiocruz em Manguinhos, contando com a participação de 

70 alunos. Durante o curso, foram abordados conhecimentos teóricos adequados à realidade 

dos participantes, com temas construídos a partir do levantamento das características sociais, 

históricas e epidemiológicas dos territórios. O perfil predominante dos alunos correspondeu à 

escolaridade de nível médio completo, faixa etária entre 20 e 39 anos, e com algum tipo de 

ocupação. Durante o curso, os alunos se dividiram em grupos e desenvolveram miniprojetos 

em suas comunidades a partir do sorteio de temas específicos ocorrido no início das aulas. Ao 

término do curso, eles apresentaram os resultados de suas ações, sendo avaliados por um 

grupo de docentes selecionados pela equipe organizadora. Os egressos vêm sendo 

acompanhados e alguns deles se tornaram integrantes de equipes ligadas a atividades de 

pesquisa e ao serviço local em saúde (TEIAS Manguinhos e Jacarepaguá). A maioria dos alunos 

egressos aponta que vem difundindo as práticas aprendidas no curso em seus territórios. Esse 

ano o curso ofereceu vagas para alunos de Pós-graduação Stricto sensu do IOC para que esse 

pudessem participar como monitores, iniciativa que resultou na inserção de treze alunos de 

mestrado ou doutorado. 

Continuar trabalhando na integração entre os Programas de Pós-graduação Stricto 

sensu do IOC foi uma ação importante. Dentre as ações realizadas com este objetivo, 

destacam-se: 

� IOC nas escolas 

� Programa de Estágio de Docência 

� Cursos e disciplinas compartilhadas. Destacamos as atividades que tem a participação 

de pesquisadores estrangeiros : Eco-Evo-Devo: Studying biodiversity through coupling 

organismal ecology with evolutionary developmental biology; International Courseon 

Bioimaging by Automated Microscopy (High Content Analysis: Studying Human Cells, 

Model Organisms and Parasites; II Workshop Tópicos Avançados em Proteômica 

(Módulo Prático - Laboratório); Lympho Rio Move – International Courseon 
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Lymphocyte Motility; II Workshop Tópicos Avançados em Proteômica (Módulo 

Seminários); VI Curso de Introdução a experimentação animal; Workshop Writing a 

Scientific Paper. 

Os seis programas de pós-graduação Stricto sensu do IOC tiveram propostas 

submetidas e aprovadas no Edital FAPERJ Nº 12/2015 - Apoio Emergencial para os Programas e 

Cursos de Pós-graduação Stricto sensu do Estado do Rio de Janeiro - 2015. 

 A fim compartilhar as discussões ocorridas nos Seminários de Acompanhamento das 

Áreas da CAPES, a Coordenação Geral de Pós-Graduação da FIOCRUZ promoveu, no dia 21 de 

outubro de 2015, uma reunião com todos os coordenadores dos programas Stricto sensu da 

FIOCRUZ e o IOC teve participação de todos os coordenadores. 

Como ação de Integração dos cursos de Pós-graduação Stricto sensu da Fiocruz, 

destacamos as seguintes atividades: 

� Disciplina de Bioinformática, ministrada por professores CPqRR, IGM e do IOC, 

oferecida por web conferência. O curso teve como objetivo principal capacitar alunos 

para resolver problemas biológicos utilizando programas de bioinformática nos 

sistemas operacionais Windows e Linux, fornecendo uma visão aprofundada sobre as 

bases teóricas e práticas, abordagens e procedimentos de bioinformática aplicada na 

análise de sequências de nucleotídeos e proteínas. 

� Curso de Inverno do Programa de Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da ENSP, 

ofertando as disciplinas “Ética e integridade em pesquisa e na divulgação científica” e 

“Bioética clínica”, que foram ministradas por professores do INI e da ENSP, com vários 

alunos do IOC inscritos. 

� A disciplina de “Ciência, Tecnologia e Sociedade”, oferecida pelo Programa de 

Medicina Tropical, direcionada especialmente aos alunos vinculados ao convênio 

Fiocruz/Brasil sem Miséria; as aulas foram ministradas por diversos professores sendo 

transmitida por videoconferência da FIOCRUZ e também pela web conferência. 

 

IOC nas Escolas 

 Numa perspectiva de diálogo e de aproximação com estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio, o projeto ‘IOC nas Escolas’ começou a ser estruturado. Iniciamos uma 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para obtenção de 

autorização para que profissionais do IOC possam realizar atividades junto as escolas 
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municipais da 4a Coordenaria Regional de Educação. Recebemos essa autorização em março 

de 2016. 

 O IOC em parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e 

Medicamentos –INCT-INOFAR participou das atividades de Difusão e Popularização da Ciência 

na Escola Municipal Capitão de Fragata Didier Barbosa Vianna na Ilha do Governador. Uma 

atividade promovida em razão do dia Nacional da Saúde. 

 Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o IOC recebeu a visita de 45 

alunos da escola Presidente Juscelino Kubitschek – CIEP de Manguinhos. Vários outros 

visitantes de escolas diversas, públicas e particulares, também estiveram presentes na SCNT. 

Os alunos conheceram um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas na Fiocruz e visitaram 

os stands com temas variados e, também participaram de oficinas interativas. 

 

Política de Acesso Aberto ao Conhecimento De Acesso Aberto ao Conhecimento  

 No que compete à operacionalização da Política, foi criado um grupo de trabalho 

responsável pela iniciativa no Instituto, bem como um Plano de Trabalho para inserção dos 

artigos científicos, teses de doutorado e dissertações de mestrado no repositório institucional.  

 No último ano o IOC foi a Unidade que mais contribuiu com a inserção de produção 

científica no ARCA, com 1.133 artigos científicos, 146 teses e 246 dissertações inseridas. 

 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

 Abrindo o ano de 2015, a Revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz modificou a sua 

estrutura editorial e passou a contar com três editores científicos, Claude Pirmez (editor in 

chief), Hooman Momen e Adeilton Alves Brandão. A composição dos editores associados 

também foi ampliada para atender ao escopo multidisciplinar que caracteriza a revista, 

incluindo pesquisadores com especialidades em diferentes áreas temáticas. 

 Seguindo a política interna das Memórias, a cada 4 anos, seu conselho editorial é 

reformulado com nomes de pesquisadores estrangeiros que, junto com o editor chefe, 

realizam todo o acompanhamento do processo de revisão por pares (“peer review”). Conta-se 

com o auxílio especializado dos editores no que se refere a métodos quantitativos/estatísticos, 

avaliações dos indicadores cientométricos e políticas de publicação, com contribuições 

relevantes que contemplam as diversas áreas de abrangência envolvidas no escopo do 

periódico.  
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 Trata-se de mais um processo de modernização que visou tornar a revista mais 

contemporânea e, sobretudo, contar com a expertise de cada um de seus novos editores. 

Além dessa mudança, a revista alterou a sua periodicidade para mensal. Paralelamente a isso, 

foram adotadas diversas ações para agilizar o processo de editoração, de forma a melhorar a 

qualidade da publicação. 

 Manteve-se o trabalho em conjunto com a empresa American Journal Experts (AJE), 

que realiza as revisões da língua inglesa por meio de experts na área tema do artigo, 

aperfeiçoando o inglês e garantindo a fluidez na leitura para os trabalhos que serão 

publicados. Assim, garante-se um lacre de qualidade nos manuscritos publicados pela revista 

com a finalidade de manter o periódico competitivo dentre as diversas publicações 

internacionais. Entretanto, a revista continua pesquisando novas alternativas para 

disponibilizar a seus leitores a mesma qualidade oferecida pelo atual serviço.  

 Em 2015, a MIOC contou com os serviços de marcação e preparação dos artigos, 

atendendo aos padrões de publicação nas plataformas SciELO, PubMed e PubMed Central. 

Após um ano de ajustes nas marcações dos artigos publicados, a revista foi aceita e ingressou 

em 2013 no PubMed Cetral (PMC) em “full participation level”, com acesso integral e gratuito 

de seus artigos. O conteúdo dentro do PMC pode ser facilmente interligado com muitos outros 

bancos de dados do National Center for Biotechnology Information (NCBI) e acessados através 

de sistemas de pesquisa e recuperação, aumentando assim a capacidade do público para 

pesquisar livremente, ler e construir, com base neste portfólio de conhecimento biomédico. 

A produção em formato XML exigiu novas rotinas/procedimentos e, 

consequentemente, gerou um aumento no custo de marcação dos artigos. A marcação XML é 

compatível com a Document Type Definition (DTD), linguagem usada para definir a estrutura 

de um documento XML utilizado pelo PubMed Central e que atende aos requisitos mínimos 

estabelecidos por essa plataforma. Dessa forma, os manuscritos aprovados são encaminhados 

imediatamente para marcação no formato XML e, posteriormente, publicados em “ahead-of-

print”. Essas e outras ações estão alinhadas ao ideal de internacionalização e modernização da 

revista, que disponibiliza seu conteúdo formatado, com maior brevidade na base internacional, 

PubMed Central.  

 Seguindo a linha de internacionalização da revista, conta-se com os serviços de 

divulgação por e-mail, o e-mail marketing, que permite o envio de “Newsletters” com 

conteúdo e temas sugestivos dos números lançados pelas Memórias. “Highlights” e resenhas 

são preparados com destaques para artigos e temas em evidência dentro do número. Esses 

serviços garantem o controle dos dados enviados e, por conseguinte, o filtro na saída de 
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dados, considerado como spam. Com a opção de relatórios, são obtidas informações sobre a 

interação (abertura, clique, output) e resultados de desempenho (entrega) nos envios para os 

principais provedores. Os relatórios permitem também a fidelização de nossa base de usuários 

através de e-mails padronizados, obedecendo a uma programação de envio. 

 Em 2015, a revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz também lançou um 

questionário eletrônico, com o objetivo de conhecer melhor seu público-alvo (autores, em sua 

maioria) e analisar a forma com que o periódico é percebido por seus principais usuários e, 

com isso, receber sugestões para aprimorar e potencializar projetos de ações, tornando a 

revista ainda mais atrativa para publicação. 

 

Publicações Regulares e Números Especiais 

 A revista, em 2015, cessou a sua tiragem impressa, oferecendo acesso livre on-line e 

disponibilizando seu acervo completo para download gratuito. A produção para 2015 contou 

com 08 números regulares, sendo 01 o número temático dedicado a estudos sobre a doença 

de Chagas, publicado em maio. Neste exemplar, foram reunidos 20 trabalhos, entre revisões, 

“full papers” e opiniões, com apresentação de estudos feitos por oradores convidados do 13º 

Congresso Internacional de Parasitologia, realizado na Cidade do México. Os pesquisadores 

participaram de simpósios focados em diferentes cenários, como a transmissão da doença de 

Chagas, o controle e a transmissão congênita da doença. 

Artigos submetidos  

 Entre os artigos submetidos às Memórias, foram processados, no ano de 2015, 466 

artigos científicos, número que, no período de 2012 a 2015, conforme Tabela 1, vem sofrendo 

uma redução, como uma tendência, em sincronia com o aumento do número de revistas 

científicas nos últimos anos. Cabe salientar que se manteve o percentual significativo de 

recusas, o que reforça o empenho dos editores no sentido de primar pela qualidade dos 

artigos publicados. 
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Tabela 1: Evolução do quantitativo de artigos submetidos à Revista Memórias. IOC, 2015. 
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EDIÇÕES 2015 – 08 NÚMEROS REGULARES 

 

Fonte: VDEIC, 2015. 

Índices 

 O alto índice de recusa dos artigos submetidos à revista está ilustrado no Gráfico 7. 

Artigos “sem originalidade” e “fora do escopo” são recusados logo no primeiro momento de 

análise do conteúdo. Do total de artigos submetidos, 136 foram aceitos e publicados dentro 

deste período. A revista teve 70,7% dos artigos submetidos recusados. 

 Através da plataforma Scholar One, atual sistema de submissão online implantada nas 

Memórias desde 2012, os artigos recebidos são classificados na própria plataforma, de acordo 

com as categorias e temas definidos e catalogados pela revista, conforme Tabela 2.  
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Gráfico 8: Percentual de artigos recusados submetidos às Memórias. IOC, 2015. 

 

Fonte: VDEIC, 2015. 

 

Quadro 2: Classificação dos artigos submetidos. IOC, 2015.  

 

SEÇÔES 

GENOME ANNOUNCEMENTS/HIGHLIGHTSS 11 INVITED REVIEWS 13 

*LETTER TO THE EDITORS 06 NATURAL PRODUCTS 02 

ORIGINAL ARTICLES 370 READERS OPINION  0 

SHORT COMMUNICATION 65 TECHNICAL NOTES 05 

 

Fonte: VDEIC, 2015. Sistema de submissão online ScholarOne. *Letter to the Editor não é 
considerado artigo. 
 

 A revista alcançou, em 2015, um percentual significativo de artigos de autores 

estrangeiros submetidos, dentre os quais, de todos os artigos publicados no período, os temas 

mais abordados foram nas áreas de Doenças Infecciosas, Epidemiologia e Parasitologia. 

 A plataforma Scholar One de submissão de artigos permite controle e fluidez no 

processo de editoração; entretanto, sempre que necessários, são promovidos ajustes, com o 

objetivo da melhoria contínua no processo de produção da Revista. Com esse objetivo, em 

2014, foi formulado um questionário “Important Section” para preenchimento pelo autor no 

momento da submissão, em que ele deve discorrer sobre as potencialidades e motivações que 

nortearam o envio do artigo para a revista Memórias, gerando resultados para 2015. 
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Figura 1:   Perguntas inseridas do sistema de submissão 

 

Fonte: Sistema de submissão online ScholarOne 

 

Indexadores 

 A revista se mantém indexada nas diversas bases de dados internacionais, entre elas o 

PubMed Central, Journal Citation Report - ISI Web ofKnowledge, SCImago, Scopus, Bioline 

International, entre outros . 

Quadro 3: Bases onde a revista Memórias está indexada.  

  

 A revista Memórias está indexada nas seguintes bases: 

Biological Abstracts  http://www.biosis.org 

Chemical Abstracts Service – CAS http://www.cas.org 

Current Contents - Life Sciences http://www.isinet.com 

Entomology Abstracts  http://www.cabi.org 

Excerpta Medica http://www.excerptamedica.com 

Fish and Fisheries Worldwide - NISC's 

FISHLIT  

http://www.nisc.co.za 

Helminthological Abstracts  http://www.cabi.org 
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Index Medicus - Medline - PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

Institute for Scientific Information - ISI  http://www.isinet.com 

Lilacs http://www.bireme.br 

Protozoological Abstracts http://www.cabi.org 

PubMed Central http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

SciELO http://www.scielo.br 

Science Citation Index - SCI  http://www.isinet.com 

SCImago Journal and Country Rank http://www.scimagojr.com 

Soc. Iberoamericana de Inform. 

Científica - SIIC  

http://www.siicsalud.com 

Scopus Citation Database http://www.scopus.com/home.url 

Tropical Diseases Bulletin http://www.cabi.org 

Wildlife Review http://www.wildlife.utah.gov/publications/wild

life_review 

Zoological Record (Thomson Zoological 

Ltd)  

http://www.biosis.org 

Fonte: Thomson Reuters. 

 

Fator de impacto 

  

 A Revista Memórias continua a atrair progressivamente pesquisas de alta qualidade 

(Gráfico 8), abraçando as diversas disciplinas que envolvem as áreas de Parasitologia e 

Medicina Tropical. Com a sua presença marcante e centenária, a MIOC vem desempenhando 

com excelência seu papel de disseminadora do conhecimento no meio cientifico, com 

resultados que permitem a ela alcançar posições de destaque em rankings internacionais, 

como 20º na área de Parasitologia e 8º em Medicina Tropical, com predominância na 

intersecção dessas áreas. Como resultado, tem apresentado rigidez na performance de seus 
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índices de fator de impacto, que subiu recentemente, e mantém seus sólidos 2,001, na média 

dos últimos 5 anos. 

 O objetivo da revista Memórias é atender autores e revisores com maior presteza e 

posicionar a revista no cenário internacional, publicando artigos de qualidade e originalidade, 

além de contribuir para a difusão do conhecimento científico, dando mais visibilidade aos 

avanços da ciência. Os recursos concedidos às Memórias, portanto, auxiliam a sua equipe a 

investir em ferramentas e ações de ponta, amparando a posição de destaque da revista dentro 

do âmbito da pesquisa científica. 

 

Gráfico 9: Evolução do Fator de Impacto da Revista Memórias. IOC, 2007-2014. 

 

Fonte: Thomson Reuters. 

 

Serviço de produção e tratamento de imagem 

 O Serviço de Produção e Tratamento de Imagem (SPTI/IOC) tem como missão dar 

apoio ao IOC na captura e tratamento de imagens estáticas e dinâmicas; na produção de 

ilustrações e artes finais; na criação de projetos gráficos; e no desenvolvimento e produção de 

audiovisuais em Educação e Saúde. 

 Em suas atividades de rotina, o SPTI deu apoio a pesquisadores e estudantes do IOC na 

produção e tratamento de imagens científicas, totalizando: 

 

� 950 tratamentos de imagens; 

� 137 pranchas para publicações; 
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� 77 ilustrações e arte finais que acompanharam artigos, capítulos de livros, 

dissertações, teses e monografias; 

� 145 projetos gráficos de cartazes, folders, certificados e outros impressos; 

� 5 edições de vídeo; 

 Paralelamente, o setor elaborou vídeos para divulgação de eventos – como, por 

exemplo, o III Encontro Comemorativo da Semana Nacional de Controle e Combate às 

Leishmanioses do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ e a homenagem ao Dr. José Rodrigues 

Coura por ocasião das comemorações dos 35 anos do curso de pós-graduação de Medicina 

Tropical do IOC. 

A equipe do SPTI participou de palestra com exibição de vídeos elaborados pelo IOC: 

� Produção Áudio Visual Científica.  

� Curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo.  

� Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch. 

 

Participação em festivais de filmes científicos:  

 

Com o documentário “TRIATOMINEOS – O elo de uma enfermidade”.  

� V Festival Internacional de Cine e Vídeo Cientifico – VIDEOCIENCIA 2015 – Havana – 

Cuba – 22 a 26 de junho de 2015. 

� XVI International Scientific Congress CNIC 2015 – Havana – Cuba – 22 a 26 de Junho de 

2015. 

 

Premiações em festivais de filmes científicos: 

 

�  Primeiro Lugar na categoria Documentário e Primeiro Lugar Geral do V Festival 

Internacional de Cine e Vídeo Cientifico – VIDEOCIENCIA 2015 – Havana – Cuba – 22 a 

26 de junho de 2015. 

Participação como membro de associação: 

 

� Assembleia Geral da Associación Española de Cine e Imagen Científicos, ASECIC, 

Madrid, 10 de abril de 2015. 
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Participação em comissão científica: 

 

� VIII FECTI – Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro em 15 -

16 de novembro de 2015. 

Informação e Comunicação 

Serviço  

 Responsável por mediar a interação do Instituto com a sociedade, o Serviço de 

Jornalismo e Comunicação (Sejor/IOC) completou, em 2015, dez anos desde sua 

reestruturação. Além de desenvolver ações que aproximam o conhecimento científico do 

público, o setor desenvolve atividades de comunicação integrada, pautado na premissa de 

zelar pela reputação institucional. Para isso, desenvolve ações de comunicação externa – 

assessoria de imprensa, website, produção de materiais institucionais e serviço de Fale 

Conosco – e de comunicação interna – Intranet, rede de e-mails, campanhas de comunicação 

por meio de murais e o Informe IOC, boletim de notícias publicado semanalmente.  

 No âmbito da comunicação externa, em 2015, foram publicadas 604 reportagens sobre 

o IOC – ou contendo os pesquisadores do Instituto como fonte – em veículos da imprensa. Ao 

mesmo tempo, foram realizados 595 atendimentos a solicitações de jornalistas e respondidos 

792 contatos da população, recebidos por meio do serviço online de Fale Conosco. É 

importante pontuar que estes dados foram afetados pelo período de greve, ocorrido entre 

julho e setembro de 2015. Um dos destaques na assessoria de imprensa foi a divulgação do 

lançamento do Núcleo da Urban Climate Change Research Network na América Latina (UCCRN-

AL), que tem como sede o IOC, conquistando mais de 50 inserções positivas na imprensa. 

Outra atividade de destaque foi a reabertura do Borboletário Fiocruz.  

 A partir de novembro, com a crescente preocupação em relação ao vírus Zika, houve 

uma intensa atividade de comunicação sobre o tema. O Sejor definiu estratégias de divulgação 

para importantes avanços científicos inéditos realizados pelo Instituto, incluindo a detecção do 

vírus Zika em líquido amniótico em amostras relativas a duas gestantes do estado da Paraíba,  

cujos fetos foram confirmados com microcefalia através de exames de ultrassonografia. A 

iniciativa repercutiu na imprensa nacional e internacional, com inserções em veículos como 

New York Times, Reuters, BBC, Associated Press e Daily Mail. Foi desempenhado grande 

esforço junto à mídia, em especial sobre o controle do mosquito transmissor da doença, o que 

inclui a prestação de consultoria para a emissora TV Globo e a parceria em evento com o jornal 

Extra, que resultou em evento que esclareceu as dúvidas dos leitores sobre mosquito Aedes 
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aegypti e o vírus Zika. A iniciativa ‘10 Minutos Contra a Dengue’, criada em 2010, foi reeditada 

pelo governo do Estado do Rio, com atualização do título, e passou a ser adotada pelo governo 

do Estado de Minas Gerais.  

 Em relação aos produtos audiovisuais, o Sejor consolidou a produção de vídeos com o 

objetivo de disponibilização para imprensa, garantindo mais visibilidade às pautas científicas e 

de forma a minimizar o tempo de atendimento à imprensa no ambiente dos Laboratórios. 

Como decorrência, imagens fornecidas pelo Sejor foram veiculadas em todas as emissoras do 

país em canal aberto ao longo do ano.  

 No que tange à comunicação interna, a Intranet IOC totalizou mais de 51 mil 

visualizações e mais de 200 matérias publicadas. No contexto das comemorações dos 115 anos 

do IOC, uma série de projetos especiais foram desenvolvidos, incluindo o lançamento do vídeo 

Institucional, a criação de marca comemorativa de 115 anos do Instituto e a confecção de 

brindes institucionais, mediante captação de financiamento. Também como parte das 

comemorações do aniversário do Instituto, o ‘Espaço IOC 115 anos’ na Feira Fiocruz Saudável 

foi realizado em parceria com o Núcleo de Eventos. A iniciativa contou com painéis com o 

tema ‘IOC Ontem, Hoje e Amanhã’, que abordaram a trajetória do Instituto, suas contribuições 

para a ciência e as perspectivas de futuro, além de mostra composta por peças históricas.  

 

Centros de Estudo 

 Foram realizados 38 Centros de Estudo, com a participação de 13 pesquisadores do 

IOC, 2 de outras Unidades da Fiocruz, 10 de outras instituições nacionais e 11 de instituições 

estrangeiras (Quadro 4). 

 

 

Quadro 4: Lista de Centros de Estudos realizados. IOC, 2015.  

 

Malária no Brasil: o que se passa fora da Amazônia 

O papel das mulheres nas descobertas da medicina 

Sensoriamento remoto em recursos hídricos e em meio ambiente 

Primeira corte brasileira para o estudo das doenças cardiovasculares e do diabetes, Elsa-Brasil: o 

"making of" e resultados da linha de base. 

Current status of global Malaria Vacine 

What does the TB Bacillus ELAT when it´s inside 
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Ciclo Carlos Chagas de palestras 

Unusual features of the endosymbiotic organelles of Toxoplasma gondii 

Art science collaborations: Exploring the nature of creativity 

Pré-lançamento do livro dengue: teorias e práticas 

Aplicações da espectometria de massas e da proteômica 

Um convite para voltar o olhar para o campo: o que os estudos dos ciclos Enzooticos nos ensinou 

sobre a ecologia de T.cruzi e Leishmania sp 

Erradicação global da Poliomielite: desafios finais 

Novas ferramentas visando a identificação dos triatomíneos 

A Serviço de que (m) está a ciência feita no Brasil 

Ciências translacionais e doenças negligenciadas 

Interação com Leishmania e respostas imunes em Lutzomyia longipalpis, o principal vetor da 

Leishmaniose visceral no Brasil: papel das vias TOLL e i IMD e uma resposta antiviral do tipo 

Interferol 

Geração de ROS Mitocondrial, proteínas desacopladoras, transporte de CA2+ e transição de 

permeabilidade: Tripanossomas, mamíferos e plantas 

Immunological synapses in human health and disease 

Evolutionary and structural adaptation of enzymes involved in vitamin a metabolism 

Aniversário de 18 anos de Centro de Estudos - a criação do CE do IOC e sua Evolução 

Neurodegeneração negligenciada: evidências de danos neuronais em modelos animais de 

parasitoses tropicais 

Modelos de matéria ativa aplicados à segregação celular 

Using biomedical engineering approaches for repair os neurological injury 

Host metabolism of infectious diseases: understanding new aspects of disease progression 

Lançamento do informe sobre biodiversidade e saúde humana 

Everybody loves sugar: carbohydrate digestion and control of vector-borne diseases  

Seminários Laveran & Deane: 20 anos a serviço da Pós-graduação brasileira em Malariologia 

The identification of new antifungal agents 
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Apresentação do relatório de doenças climáticas e Resultados do ARC3 UCCRN Ecossistemas 

urbanos e Biodiversidade 

Hablando de Chagas em diversos âmbitos y contextos 

Bacillus anthraci agente do Carbúnculo: É bioterrorismo ou bio agressão? 

Control of lymphatic Biology by the atypical chemokine receptor ACKR2 

Rotina pericial em Entomologia forense 

Leishmania development in Sandflies 

Comemoração dos 35 anos do Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical do Instituto 

Oswaldo Cruz 

Diabetes é uma doença associada ao estresse? Mecanismos e implicações 

As perspectivas da patologia clínica e experimental em uma Instituição de pesquisa e serviço 

Fonte: VDEIC, 2015. 

 

 O IOC esteve presente no Fiocruz para você e na Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia – SNCT, participando com 9 atividades:(i) Luz, temperatura e ação: conhecendo os 

mosquitos de perto; (ii) A luz a serviço da microscopia; (iii) Respirar bem; (iv) Olho vivo no 

barbeiro: sua luz pela ciência e vida; (v) Eliminar a Dengue: Desafio Brasil; (vi) Microbiologia 

lúdica; (vii) Conhecendo os Borrachudos; (viii) Falamos sobre Chagas. 

 

Outras iniciativas 

 A comemoração dos 115 anos do Instituto Oswaldo Cruz contou com muitas atividades 

que foram realizadas ao longo de 2015, como alguns centros de estudos especiais. Na semana 

do aniversário tivemos as seguintes atividades: 

� Mesa-redonda Contribuição do IOC para o complexo técnico-científico da Fiocruz no 

Brasil 

� IOC 115 anos: ontem, hoje e amanhã 

� Exposição de artistas plásticos de Manguinhos 

� Documentário sobre a trajetória de Leônidas Deane  

 Ainda em Comemoração aos 115 anos, publicamos nos Anais do IHMT – Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Lisboa. 
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� Realização da Oficina de Reestruturação do Curso Técnico em Biotecnologia, com a 

participação de todos os coordenadores de módulos. Essa reestruturação contou com 

a participação de profissionais do INI, Farmanguinhos e INCQs, que apresentaram 

propostas de módulos em Análises Clínicas, Fármacos Biológicos e Qualidade em 

Laboratório, respectivamente. Novos módulos coordenados por profissionais do IOC 

também foram inseridos, como, por exemplo, Biotecnologia como módulo 

introdutório. Todos os módulos foram organizados quanto ao conteúdo programático, 

visando uma melhor adequação a formação do técnico em Biotecnologia; 

� Participação no Seminários sobre Educação, Saúde e Sociedade do Futuro, organizado 

pela VPEIC em 25-27 de agosto. O IOC apresentou os seguintes trabalhos: (i) Programa 

de Qualificação Profissional dos Servidores Técnicos em Saúde Pública do IOC; (ii) 

Curso Saúde Comunitária: uma construção de todos; (iii) Curso de Férias do IOC; (iv) 

Programa de Estágio de Docência do IOC e (v) Mestrado em Ciências da Saúde: uma 

história de sucesso; 

�  Reinauguração do Borboletário Fiocruz, em 22 de outubro de 2015. 
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SERVIÇOS DE REFERÊNCIA, VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE 

O Instituto Oswaldo Cruz (IOC) se destaca na FIOCRUZ, pela excelência das atividades 

de Pesquisa realizadas ao longo dos anos, sendo uma unidade reconhecida pelo Ministério da 

Saúde (MS) para atuar como Referência para determinados agravos que impactam na saúde 

da população. Em 2004, por meio de Portarias, o MS formalizou alguns desses Serviços nas 

atividades de Referência. 

Os Serviços de Referência (SR) representam um conjunto de serviços relativos à 

prevenção e ao diagnóstico, que inclui os de doenças de notificação compulsória, expressos 

pela realização de exames laboratoriais de alta complexidade, ao tratamento e à vigilância de 

agravos de interesse não apenas do SUS, mas também de relevância para a saúde pública. Vem 

atuando de forma integrada e propositiva, ampliando a capacidade de ação e contribuição 

para fortalecer o SUS, assim como em programas de controle. Diante do alto padrão de 

conhecimento científico, os Laboratórios vêm contribuindo para o desenvolvimento de 

pesquisas que auxiliam na vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Além de promover 

capacitações e formação de recursos humanos, nas esferas municipal, estadual, federal e 

internacional, prestam consultoria e assessoria nas suas respectivas áreas de atuação e 

mantêm atualizados os profissionais da rede nacional de saúde pública em técnicas de 

diagnóstico. 

O IOC possui atualmente 29 serviços de referência, vinculados a 24 Laboratórios de 

pesquisa, sendo a maioria destes integrantes da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica, 

coordenada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 

 A atuação desses laboratórios no âmbito da vigilância epidemiológica é a principal 

atividade destes Serviços, proporcionando suporte específico à rede pública, fornecendo 

diagnósticos diferenciais e elevando a capacidade do Sistema Único de Saúde para detectar e 

acompanhar a ocorrência de doenças infecciosas através de assessoramento específico e 

realização de capacitações.  

 

A Programação das atividades dos SR está condicionada a demanda da rede pública 

(Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde) e 

vinculada, em alguns casos, ao surgimento de surtos epidêmicos, ciclos naturais de alguns 

agravos e mesmo situações especiais de pandemia. Devido a esta característica, há dificuldade 

em programar o volume anual das atividades dos Serviços de Referência. Além disso, as 

especificidades proporcionam dinamismo aos Serviços de Referência, com demandas e volume 

de trabalho diferenciados entre si. Sendo assim, optou-se por adotar metas globais para o 
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conjunto de Serviços de Referência do IOC, garantindo maior confiabilidade e diminuindo a 

influência de eventos inusitados.  

No ano de 2015 alguns destaques da atuação dos Serviços de Referência do IOC 

podem ser mencionados, com o objetivo de fortalecer a vigilância da doença no país. Dentre 

eles:  

� No enfrentamento da epidemia dos casos de Zika, Chikungunya e de Dengue no país, o 

Instituto integra Rede de Vigilância do Ministério da Saúde por meio dos SR para 

Dengue e Febre Amarela, que vem atuando de maneira decisiva na retaguarda 

nacional à área assistencial na realização de exames de diagnóstico laboratorial. 

� Credenciamento do Laboratório de Pesquisa em Leishmanioses, como Referência 

Regional para identificação e sequenciamento genético das espécies de Leishmania 

circulantes na região das Américas.  

� Conquista alcançada pelo Brasil, em dezembro de 2015, do certificado de eliminação 

da Rubéola, concedido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que foi obtido 

após mais de 20 anos de esforços, com intensa participação do IOC. Como referência 

regional para a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e referência nacional 

junto ao Ministério da Saúde, o Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo foi 

responsável por fornecer dados que comprovaram a eliminação da doença e por 

colaborar na elaboração dos documentos que subsidiaram a certificação. O trabalho 

em vigilância, que inclui o monitoramento de genótipos virais, permanece ativo, 

agindo para prevenir a reintrodução do vírus. 

 

         O projeto “Apoio às Ações Estratégicas na Gestão dos Laboratórios de Referência do 

Instituto Oswaldo Cruz” contribuiu para as ações de apoio logístico, administrativo e  

gestão financeira no desenvolvimento das atividades de Referência no Instituto Oswaldo 

Cruz. Importante destacar que tal projeto contribuiu diretamente e de forma relevante 

para o cumprimento da meta relacionada ao indicador global “percentual de diagnósticos 

realizados dentro do prazo”.     

       Foi realizada uma auditoria Interna no Laboratório de Referência Nacional em 

Simulídeos, Mansonelose e Oncocercose, atendendo ao cronograma de auditoria interna no 

mês de junho de 2015 e de acordo com o escopo do Laboratório.  

 Dentre as instituições para as quais os SR prestam consultoria/assessoria (Gráficos 9 e 

10), 42,6% são de abrangência Estadual principalmente para as Secretarias Estaduais de Saúde 
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e 31,1% de abrangência Nacional, onde estão as instituições de administração Central como o 

Ministério da Saúde e as Unidades de Vigilância em Saúde (Laboratórios centrais).    

 

Gráfico 10: Percentual de Consultorias/Assessorias prestadas pelos Serviços de Referência por 

área de abrangência. IOC, 2015. 

 

Fonte: Coleta - IOC, 2015. 

 

Gráfico 11: Percentual de Assessoria/Consultoria prestadas pelos Serviços de Referência por 

tipo de instituição solicitante. IOC, 2015. 

 

Fonte: Coleta - IOC, 2015. 

 

 A abrangência internacional inclui a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS e 

Organização Mundial de Saúde – OMS, com 8,2%. As principais finalidades da consultoria e 

assessoria incluem: avaliação e discussão de casos clínicos, assessoria técnica, análise de dados 
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epidemiológicos, definição de estratégias de vigilância em situações de crise (surtos e 

epidemias), definição de protocolos para diagnóstico e esclarecimentos sobre medidas de 

controle.  

 No ano de 2015 tivemos 31 participações de pesquisadores do IOC em comissões, 

comitês ou grupos de trabalho sendo 58 % em comissões do Ministério da Saúde; 16% na 

OPAS; 16% na OMS; 6,5% no CDC e 3,2% junto à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. 

    Quanto à qualificação de pessoal externo, 672 profissionais foram capacitados em 

2015 por meio de 16 cursos nas modalidades: treinamento externo de campo e curso de 

atualização de Laboratório. O curso de atualização de abrangência estadual foi o mais 

frequente seguido pelo treinamento externo de campo de abrangência nacional/internacional 

(Gráfico 11). 

 

Gráfico 12. Percentual de treinamentos realizados pelos Serviços de Referência segundo 

abrangência. IOC, 2015. 

 

 

Fonte: Coleta - IOC, 2015. 

 

 Além dessas capacitações, a modalidade treinamento em serviço formou 93 

profissionais. Os treinamentos no Laboratório, em atividades de Serviço de Referência, que 

tem como objetivo capacitar os profissionais em técnicas destinadas ao diagnóstico 

laboratorial e de doenças, teve como clientes os Serviços de Saúde, Instituições de Ensino, 
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Pesquisa ou Apoio a Pesquisa, Universidades, Unidades de Vigilância em Saúde que são atores 

do SUS e advindos da ONU e Administração Central.  

 

 As publicações técnicas realizadas também foi outro destaque em 2015 (Quadro 5). 

Notas técnicas e manuais nacionais são importantes para orientar o funcionamento do sistema 

de vigilância e serviços de saúde do país.  

 

Quadro 5: Listagem das publicações técnicas realizadas pelos Serviços de Referência. IOC, 

2015. 

Título da Publicação Tipo de Publicação 

Campanha Nacional de Vacinação Contra a 
Influenza Nota técnica 

RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL 2013-2014 & PLANO 
TÉCNICO - FINANCEIRO 2015-2016 (PBEO) Nota técnica 

Vídeoaulas-Febre Maculosa-Vigilância 
epidemiológica e ambiental Manual nacional 

Febre Maculosa - aspectos clínicos, diagnóstico e 
tratamento Manual nacional 

Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites 
Virais Manual nacional 

Relatório Global/Avaliação Externa de 
Qualidade/Testes de Carga Viral do HBV/AEQ03-
CV-HBV Manual nacional 

Relatório Global/Avaliação Externa de 
Qualidade/Testes de Genotipagem do HCV/AEQ02-
GENO-HCV. Manual nacional 

Documento revisado para certificação da 
Eliminação da Rubéola e da Síndrome da Rubéola 
Congênita no Brasil Nota técnica 

 

 

 Um dos principais serviços prestados pelos Serviços de Referência para o sistema de 

saúde brasileiro é a realização de diagnósticos de doenças/agravos. Em 2015, foram realizados 

174.179 diagnósticos conforme quadro 6. O percentual de diagnósticos atendidos no prazo 

pelos Serviços de Referência foi de 97,3%.  
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Quadro 6: Distribuição dos diagnósticos realizados pelos Serviços de Referência IOC, 2015. 
 

Tipo de Diagnóstico* Subunidade 
Número de 

Diagnósticos* 
realizados 

Diagnóstico de enteroinfecção bacteriana (Diagnóstico 
antigênico/ suscetibilidade antimicrobiana/ PCR Virulência/ 
PCR Resistência Antimicrobiana / Subtipagem PFGE) 

SR Hanseníase 446 

Diagnóstico de hanseníase (baciloscopia) SR Hanseníase 776 

Diagnóstico de hanseníase (biópsia) SR Hanseníase 810 

Diagnóstico de enteroinfecção bacteriana                         
(Diagnóstico antigênico) 

SR-LRNEB - 
Enteroinfecções 

Bacterianas 
8.355 

Diagnóstico de enteroinfecção bacteriana                            
(Suscetibilidade antimicrobiana) 

SR-LRNEB - 
Enteroinfecções 

Bacterianas 
27.277 

Diagnóstico de enteroinfecção bacteriana                                            
(PCR Virulência/ PCR Resistência Antimicrobiana) 

SR-LRNEB - 
Enteroinfecções 

Bacterianas 
5.560 

Diagnóstico de enteroinfecção bacteriana                                    
(Subtipagem PFGE) 

SR-LRNEB - 
Enteroinfecções 

Bacterianas 
210 

Diagnóstico para detecção de agente etiológico (Schistosoma 

mansoni) em vetores 
SR-Malacologia Médica 

775 

Diagnóstico para detecção de agentes etiológicos 
(Angiostrongylus spp.) em vetores 

SR-Malacologia Médica 
225 

Identificação taxonômica de moluscos límnicos SR-Malacologia Médica 134 

Identificação taxonômica de moluscos terrestres  SR-Malacologia Médica 225 

Diagnóstico de gripe 
SR- LVRS- Vírus 

Respiratórios e do 
Sarampo 

1069 

Diagnóstico de viroses exantemáticas - Sorológico 
SR- LVRS- Vírus 

Respiratórios e do 
Sarampo 

367 

Diagnóstico de viroses exantemáticas - Molecular 
SR- LVRS- Vírus 

Respiratórios e do 
Sarampo 

153 

Diagnóstico de hepatites virais SR Hepatites Virais 4397 

Diagnóstico de Leptospirose SR Leptospirose 2.830 

Diagnóstico de riquetsioses (febre maculosa, febre Q, 
bartonelose, além de borreliose e babesiose- SR das 
Riquetsioses) - Sorológico  

SR Hantaviroses e 
Rickettsioses  

501 

Diagnóstico de riquetsioses (febre maculosa, febre Q, 
bartonelose, além de borreliose e babesiose- SR das 
Riquetsioses) - Molecular 

SR Hantaviroses e 
Rickettsioses  

196 

Diagnóstico de hantaviroses - Sorológico 
SR Hantaviroses e 

Rickettsioses  
162 

Diagnóstico de hantaviroses - Molecular 
SR Hantaviroses e 

Rickettsioses  
5 

Diagnóstico de  Dengue SR Dengue 1.908 

Diagnóstico de Febre Amarela SR Febre Amarela 40 
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Diagnóstico de Chikungunya SR Chikungunya 1.104 

Diagnóstico de Zika SR ZIKA 1.881 

Diagnóstico de rotaviroses  SR Rotaviroses 39 

Diagnóstico de noroviroses SR Rotaviroses 150 

Diagnósticos negativos SR Rotaviroses 510 

Diagnóstico de gastroenterites virais SR Rotaviroses 639 

Diagnóstico Molecular de Leishmanioses 

SR em diagnóstico 
molecular e 

histopatológico de 
leishmanioses - LIPMED 37 

Diagnóstico Molecular de Leishmanioses  
SR Tipagem de 

Leishmania - LPL 
38 

Diagnóstico de malária e da quimiorresistência parasitos 
SR Pesquisa, Diagnóstico 

e treinamento em 
Malária -LPM 

2896 

Identificação taxonômica de vetores de malária (Culicidae: 
Anophelinae) 

SR em Vigilância 
Entomológica: Malária 

Extra Amazônica 
15 

Diagnóstico da resistência do HIV aos antirretrovirais 
(genotipagem- Aids) 

SR AIDS  1.053 

Diagnóstico do estado imunológico do paciente HIV positivo 
(quantificação de linfócitos T CD4+- Aids) 

SR AIDS  4.736 

Quantificação da carga viral plasmática (CV- Aids) SR AIDS  3.493 

Diagnóstico para detecção de agentes etiológicos (O. volvulus 
e/ou M. ozzardi) em vetores 

SR Simulideos, 
Oncocercose 

35.800 

Identificação taxonômica de vetores (Simuliidae) 
SR Simulideos, 
Oncocercose 

18.852 

Identificação taxonômica de potenciais vetores (Simuliidae) 
SR Simulideos, 
Oncocercose 

932 

Diagnóstico de oncocercose 
SR Simulideos, 
Oncocercose 

3 

Diagnóstico de mansonelose 
SR Simulideos, 
Oncocercose 

0 

Identificação taxonômica de Simuliidae (amostras obtidas em 
criadouro - imaturos) 

SR Simulideos, 
Oncocercose 

0 

Diagnóstico  para detecção de agentes etiológicos em vetores 
das riquetsioses 

SR Vetores das 
Riquetsioses 

6.643 

Diagnóstico de agentes etiológicos em reservatórios 

SR Taxonomia e 
Diagnóstico de 

Reservatórios Silvestres 
das Leishmanioses - 

LABTRIP 

862 

Diagnóstico de hidatidose SR Hidatidose 435 

Diagnóstico de poliomielite e outras enteroviroses SR Enteroviroses 6.280 

Identificação taxonômica de vetores 

SR em Vigilância 
Entomológica, 

Taxonomia e Ecologia de 
Vetores de 

Leishmanioses - LIVEDIH 

1.446 

Identificação taxonômica de vetores 
 SR Taxonomia de 

Triatomineos - LNIRTT 
1.726 
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Diagnóstico para identificação de fonte alimentar em 
triatomíneo  

 SR Taxonomia de 
Triatomineos - LNIRTT 

1.206 

Identificação taxonômica de vetores das Riquetsioses 
SR Vetores das 

Riquetsioses 
26.615 

Identificação taxonômica de reservatórios  

SR Taxonomia e 
Diagnóstico de 

Reservatórios Silvestres 
das Leishmanioses - 

LABPMR 

333 

Identificação e diagnóstico  do agente etiológico Bacillus 

anthracis em materiais clínicos examinados para a infecção 
Carbúnculo (humano e  animal)  SR Carbúnculo - LFB 5 

Identificação e diagnóstico  do agente etiológico Bacillus 

anthracis em materiais de origem não clínica, de preparação 
intencional (bioterrorismo) e de origem ambientais SR Carbúnculo - LFB 4 

Diagnóstico de Leishmaniose Canina 

SR Diagnóstico 
Sorológico e 

Histopatológico da 
Leishmaniose Canina 

25 

Total   174.179 

 * O conceito de diagnóstico pode envolver a realização de um ou mais exames.  

Fonte: Coleta – IOC, informações enviadas pelos Serviços de Referência – 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

47 

COLEÇÕES BIOLÓGICAS – PESQUISA E PATRIMÔNIO DA CIÊNCIA 

NACIONAL 

 
As Coleções Biológicas sob guarda do IOC representam mais de 70% das Coleções da 

Fiocruz e conservam milhões de amostras. Os acervos incluem coleções microbiológicas (de 

fungos, bactérias e protozoários), zoológicas (de helmintos e moluscos, entre outros), além de 

acervo na área de patologia e a mais completa Coleção Entomológica da América Latina. 

 

Quadro 7: Acervo das Coleções Biológicas. IOC, 2015. 

Subunidade Natureza Quantidade Unidade de medida 

Coleção de Febre Amarela - 
LABPAT Histopatológica 1.499.287 Bloco/ Lamina 

Coleção de Enterobactérias - 
LABENT Microbiológica 5.762 Cepa ou isolados 

Coleção de Culturas de Fungos 
Filamentosos - LTBBF Microbiológica 1.942 Cepa ou isolados 

Coleção de Culturas do Gênero 
Bacillus e Gêneros Correlatos - 
LFB Microbiológica 1.722 Cepa ou isolados 

Coleção de Leptospira - LABZOO Microbiológica 196 Cepa ou isolados 

Coleção de Trypanosoma de 
Mamíferos Silvestres, 
Domésticos e Vetores - LABTRIP Microbiológica 642 Cepa ou isolados 

Coleção de Leishmania - LPL Microbiológica 3.587 Cepa ou isolados 

Coleção de  Culturas de Bactérias 
de Origem Hospitalar - LAPIH Microbiológica 10.000 Cepa ou isolados 

Coleção de Protozoário - LEIP Microbiológica 336 Cepa ou isolados 

Coleção de Campylobacter - 
LABZOO Microbiológica 1.543 Cepa ou isolados 

Coleção de Listeria - LABZOO Microbiológica 4.000 Cepa ou isolados 

Coleção de Bactérias do 
Ambiente e Saúde - LIPMED Microbiológica 1.025 Cepa ou isolados 

Coleção Micológica de 
Trichocomaceae - LAPSA Microbiológica 450 Cepa ou isolados 

Coleção de Triatomíneos do 
Instituto Oswaldo Cruz - LNIRTT Zoológica 10.000 Lotes 

Coleção de Ceratopogonidae - 
LABDIP Zoológica 4.041 Lotes 
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Coleção de Culicideos - LATHEMA Zoológica 3.438 Lotes 

Coleção Entomológica do 
Instituto Oswaldo Cruz - LABE Zoológica 5.156.873 Lotes 

Coleção de Artrópodes Vetores 
Ápteros de Importância em 
Saúde das Comunidades - LNIRTT Zoológica 6.833 Lotes 

Coleção Helmintológica do 
Instituto Oswaldo Cruz - LHPV Zoológica 38.824 Lotes 

Coleção de Moluscos do Instituto 
Oswaldo Cruz - LABMAL Zoológica 9.883 Lotes 

Coleção de Simulídeos do 
Instituto Oswaldo Cruz - LNRSO Zoológica 35.000 Lotes 

            Fonte: Coleta – IOC, 2015. 

 

A preservação destes acervos visa garantir a preservação da biodiversidade, além de 

prestar serviços de manutenção, depósito fornecimento, caracterização e identificação 

taxonômica de material biológico para o desenvolvimento de pesquisa científica, tecnologia e 

inovação, e, vigilância epidemiológica. 

Em 2015, as Coleções Biológicas tiveram importantes resultados no que diz respeito a 

disponibilização do seu acervo e a garantia da qualidade de seus produtos e serviços. Neste 

ano o percentual de 95% das Coleções Biológicas com catálogo On-line foi mantido. Este 

indicador é de extrema relevância para medirmos a disponibilidade de acesso da sociedade ao 

patrimônio cientifico sob tutela do IOC. 

Foi realizado um conjunto de atividades relacionadas ao processo de acreditação das 

Coleções Biológicas de Leishmania e a de Bactérias do Ambiente e Saúde, visando certificação 

como Centros de Recursos Biológicos (CRBs), incluindo consultoria externa pela Bioqualis. 
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Gráfico 13: Percentual de treinamento oferecido em atividade de coleção científica segundo 

tipo de Instituição. IOC, 2015. 

 

Fonte: Coleta – IOC, 2015.  

Quanto aos serviços prestados pelas coleções, foram realizados 17.562 

isolamentos/identificações ou caracterização e 9.381 depósitos de material biológico. 

Gráfico 14: Distribuição das atividades realizadas pelas Coleções Biológicas. IOC, 2015. 

 

Fonte: Coleta – IOC, 2015.  
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QUALIDADE, BIOSSEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Fortalecimento das ações de qualidade 

O fortalecimento e a manutenção de práticas voltadas para busca pela excelência vêm 

sendo perseguidos pelo IOC, e têm sido mais fortemente evidenciados a partir da publicação 

da portaria 70, em 2004. Desde então, a unidade vem promovendo e disseminando a 

importância ao atendimento a requisitos da qualidade. Esse atendimento comprova não só a 

competência técnica do Instituto aliada a sua capacidade científica, mas também reforça a 

busca constante pela prestação de serviços e formação de recursos humanos. 

Nesse contexto, o fortalecimento através da ampliação do espectro da ação e da 

contínua disseminação da “Política da Qualidade” no IOC é primordial, não só para o 

reconhecimento dos pares, mas principalmente para direcionamento e comprometimento de 

todos.  

O Instituto tem como premissa assumir compromissos para assegurar a qualidade de 

seus produtos e serviços por meio da melhoria contínua dos Sistemas Locais de Gestão da 

Qualidade (SLGQ). Para isso se faz necessário o atendimento aos requisitos técnicos e 

gerenciais das normas adequadas ao escopo das atividades de cada um de seus setores. Essas 

atividades ocorrem em consonância com a missão, visão de futuro e valores da Instituição e 

buscam promover a modernização da gestão do IOC pela disseminação de princípios, 

ferramentas gerenciais e práticas da qualidade focadas na melhoria constante e estratégica 

dos serviços oferecidos, tendo por base as diretrizes institucionais, por meio de: 

 

1. Fortalecimento do programa da qualidade no IOC; 

2. Instrumentalização para padronização dos requisitos dos “diferentes SLGQ do IOC; 

3. Disseminação das práticas da qualidade no IOC, abrangendo todos os setores 

(administrativos e finalísticos); 

4. Alinhamento à Política Institucional da Qualidade na Fiocruz. 

 

Perpassando pelas diversas áreas da unidade, o Programa da Qualidade em 

atendimento a sua Política (2012), tem como objetivos:  
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 a) Contribuição junto aos diferentes setores (administrativos e finalísticos) na implantação e 

implementação de Sistemas Locais de Gestão da Qualidade de acordo com as normas 

pertinentes, nacionais e internacionais;  

b) Manutenção do nível de excelência e confiabilidade das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, de plataformas tecnológicas, de tecnologia da informação, de 

ensino, de serviços de referência e coleções biológicas e,  de ambulatórios;  

c) Promoção da melhoria contínua dos Sistemas Locais de Gestão da Qualidade no IOC;  

d) Promoção e manutenção do ambiente de trabalho saudável, priorizando a qualidade de vida 

do trabalhador e a sustentabilidade do meio ambiente;  

e) Aprimoramento contínuo dos mecanismos de comunicação visando o relacionamento da 

alta Direção com os profissionais e estudantes.  

O Programa de Gestão da Qualidade do IOC também tem como objetivo a avaliação da 

gestão, aplicando o método de auto Avaliação/Gespública para apoiar o desenvolvimento e a 

implantação de soluções que permitam um contínuo aperfeiçoamento do sistema de gestão 

do Instituto, e consequentemente de seus impactos junto aos cidadãos. Neste contexto, 

algumas iniciativas foram realizadas na Vice-diretoria de Desenvolvimento Institucional e 

Gestão (VDDIG) no sentido de direcionar esse processo e visando principalmente, torná-las 

como práticas administrativas que conversem com outros requisitos da qualidade aplicados no 

Instituto.  

Em 2015 foram empreendidos esforços visando garantir a qualidade dos serviços 

prestados pelo IOC e entre eles podemos destacar:  

� Início do Projeto para Implantação de Sistema de Gestão da Qualidade com base na 

ISO 9001:2015 na Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação (PAPI) e nas Memórias 

do IOC;  

� Participação no “Encontro da Qualidade”, evento semanal realizado no intuito de 

esclarecer a implantação de requisitos em Laboratórios de Referências do IOC, visando 

à manutenção do SGQ local; 

� Padronização de documentos e processos institucionais.  

 

 Qualidade na Pesquisa 

Em parceria com a Comissão Interna de Biossegurança(CIBio/IOC), foi feito 

planejamento para implantação de requisitos do SGQ em laboratórios de pesquisa que 
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manipulam Organismos Geneticamente Modificados (OGM) classe de risco 2, são eles: 

Genômica Funcional e Bioinformática, Biologia Molecular de Parasitos Vetores, Biologia 

Molecular de Flavivírus, Pesquisa em Malária, Bioquímica de Tripanossomatídeos, Pesquisas 

sobre o Timo, Biologia das Interações, Biologia Celular, Enterovírus, Hepatites Virais, 

Ultraestrutura Celular,  e Microbiologia Celular.  

Qualidade no Centro de Experimentação Animal 

    Foram realizados 12 Encontros para fortalecimento das ações de qualidade no ano de 

2015, começando no mês de abril. Os assuntos abordados perpassam vários requisitos 

exigidos, além do apoio na elaboração dos procedimentos operacionais padrão utilizados no 

IOC, formas de realizar registros, treinamentos em Procedimentos Gerenciais, Técnicos e de 

Biossegurança.  

Qualidade na Referência 

O Encontro da Qualidade, realizado semanalmente pela Vice-diretora dos Serviços de 

Referência e Coleções Biológicas e, do grupo de assessoras, visa subsidiar os gestores da 

qualidade nas questões relacionadas a continuidade, manutenção e a melhoria do sistema de 

Gestão da Qualidade já implementados bem como também no processo de implantação do 

sistema de Gestão da Qualidade das Coleções Biológicas. Orientar e incentivar os participantes 

de Laboratórios de Pesquisa do IOC, na implantação do sistema e nas normas utilizadas na 

unidade.   

           Desde 2004, com a Portaria70/SVS/2004 e após, com o Ofício Circular N° 406 

GAB/SVS/MS de dezembro de 2006, a implantação do Sistema da Qualidade nos Serviços de 

Referência do IOC assumiu um caráter imprescindível e compulsório para os Laboratórios de 

Referência Nacional. 

        Com o compromisso da disseminação da cultura e com o intuito de manutenção e 

evolução do sistema de gestão da qualidade, o encontro foi divulgado por e-mail institucional 

para todos os Laboratórios de Referência e Coleções, convidando todos os interessados a 

participar, cabendo a cada Serviço aderir ou não. 

          Foram realizados 17 encontros de qualidade no ano de 2015, onde os assuntos 

abordados perpassam sobre os itens gerenciais e técnicos das normas aplicadas, assim como 

instrumentos de auditoria e elaboração de procedimentos. Foi obtida uma média de 11 
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participantes por encontro, uma vez que totalizam 29 Serviços de Referência atuantes no 

escopo de diferentes agravos no IOC. 

Biossegurança 

 Atendendo à legislação brasileira, a Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) do IOC 

mantém o registro e o acompanhamento individual dos projetos em desenvolvimento 

envolvendo Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e derivados, totalizando, em 

2015, 53 projetos pertencentes a 42 pesquisadores, distribuídos em 29 diferentes laboratórios. 

 Em 2015, a CIBio/IOC credenciou seis novos projetos contendo OGM, sendo três da 

Classe de Risco 2 (CR-2) e o restante CR-1, envolvendo cinco laboratórios (Pesquisa Sobre o 

Timo, Zoonoses Bacterianas, Bioquímica e Fisiologia de Insetos, Pesquisa em Malária e 

Ultraestrutura Celular) e dois biotérios (Pavilhões Helio e Peggy Pereira e Carlos Chagas).  

 Neste ano também foi solicitado à CTNBio (Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança), através da CIBio, autorização para importação de fibroblastos cardíacos 

humanos para o laboratório de Ultraestrutura Celular. 

Inspeções CIBio 

 Para garantir o funcionamento das instalações dentro dos padrões e normas 

estabelecidos pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, todos os laboratórios, 

biotérios e insetários credenciados para trabalhar com OGM foram inspecionados em 2015, 

totalizando 37 unidades.  

Segurança Profissional 

 Foi priorizado investimento para aquisição de equipamentos voltados para a 

Biossegurança como Cabines de Segurança Biológica (CSB).   

Auditoria Externa aos Laboratórios com OGM  

 Devido às novas exigências impostas pela auditoria da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) aos laboratórios com projetos OGM, a CIBio, juntamente com o setor de 

Qualidade do IOC, visitou, em 2015, todos (quinze) os laboratórios com OGM Classe de Risco 2 

(CR2), além de iniciar as visitas àqueles com OGM CR1.  

 Como uma das demandas da ANVISA é a qualificação de autoclaves, foi firmada uma 

proveitosa parceria da CIBio com o DATT (Departamento de Apoio Técnico e Tecnológico - IOC) 

e o setor de Metrologia (DIRAC) com o intuito de, conjuntamente, implantar um programa de 
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qualificação desse equipamento. Este programa contempla, anualmente, a qualificação 

biológica (utilizando o indicador biológico Geobacillus stearothermophilus) e física (usando 

sensores de temperatura/pressão) das autoclaves dos laboratórios com OGM CR2, os quais 

legalmente devem possuir tal equipamento.  

 Esse trabalho conjunto, utilizando a expertise existente na própria instituição, além de 

resultar em economia para o IOC, permitirá que se obtenha uma melhor qualidade no 

uso/manutenção desse equipamento, que é fundamental em biossegurança. Nesse sentido, 

em 2015 foi realizado teste de qualificação em 22 autoclaves. 

Sistema de Gestão para Requerimento do CQB (Certificado de Qualidade em 

Biossegurança) 

 O sistema informatizado para gestão dos projetos envolvendo OGM, que está sendo 

desenvolvido pela CIBio e DETIN (Departamento de Tecnologia da Informação – IOC), entrou 

em sua fase final de testes após várias modificações.  

Gestão Ambiental 

A Comissão Interna de Gestão Ambiental (CIGamb) tem a missão de propor políticas de 

Gestão Ambiental às atividades desenvolvidas no âmbito do IOC, atuando de forma a orientar 

as atividades quanto aos princípios da sustentabilidade, e a sensibilizar toda a força de 

trabalho à prática dos “4Rs” – Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar, contribuindo assim para a 

manutenção e melhoria de um ambiente sustentável, para a redução do uso dos recursos 

naturais e para a prevenção da poluição. Para tanto, promove treinamentos e desenvolve 

programas voltados para o bom funcionamento dos laboratórios, abordando, principalmente, 

os seguintes temas: Gestão de Resíduos Biológicos, Gestão de Resíduos Químicos e Gestão 

Ambiental. 

Gestão de Resíduos Biológicos Infectantes 

  Uma vez implantado o sistema de lacres de segurança na Gestão de Resíduos 

Biológicos Infectantes, o foco para 2015 era consolidar o trabalho iniciado e estender o 

programa para os demais pavilhões do IOC. 

Através de um trabalho contínuo de sensibilização da Comissão Interna de Gestão 

Ambiental – CIGamb, em parceria com o Departamento de Apoio Técnico e Tecnológico do IOC 

- (DATT) e o comprometimento das Centrais de Esterilização, conseguimos manter o número 

de adesão dos pavilhões, e entregamos o total de 6.100 lacres em 2015. (Gráfico 14). 
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Gráfico 15: Rastreabilidade de lacres entregues no IOC por pavilhão. IOC, 2015.  

 

 

Fonte: CIGamb, 2015 

Gestão de Resíduos Químicos 

O Programa de Gerenciamento de Substâncias Químicas do IOC se manteve em 2015, 

e processos de gestão como melhoria contínua e de fortalecimento da cultura de redução da 

geração de resíduos nortearam as ações e o apoio aos laboratórios do IOC. Dentre as 

atividades realizadas estão: 

� Pesquisa e levantamento de substâncias químicas novas no IOC para a elaboração do 

Manual do Programa de Gerenciamento dos Produtos Químicos do IOC versão 2016. A 

versão atual possui 936 Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

(atendimento a NR 26, portaria 3214/78 do MTE). Nota-se o aumento de 52% do 

número de Fichas nesta versão, e espera-se o acréscimo de 15% para a versão 2016.  

� Capacitação e sensibilização de usuários de laboratórios in loco através de reuniões 

antes de visitas do Programa de Gerenciamento de Produtos Químicos ou agendadas 

� Capacitação e sensibilização de interlocutores de gestão ambiental, visando 

atualização dos interlocutores devido a rotatividade; 
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� Manutenção da gestão da segurança química e ambiental dos laboratórios do IOC, com 

visitas e/ou contato com todos os laboratórios, gerando relatórios de 

conformidade/não conformidade. 

 

Quantidade de Resíduos líquido e sólidos gerados. 

Gráfico 16: Quantitativo de resíduos líquidos gerados nos Pavilhões do Instituto Oswaldo Cruz 

em 2015 

 

Fonte: CIGamb 
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Gráfico 17: Quantitativo de resíduos químicos sólidos gerados nos Pavilhões do Instituto 

Oswaldo Cruz em 2015 

 

Fonte: CIGamb, 2015. 

 Neste ano de implantação de ferramentas ISO 14031 deu-se continuidade ao 

fortalecimento do diálogo entre partes da FIOCRUZ para a construção de um possível 

atendimento a ISO 14001 e elaboração de um Programa de Gerenciamento de Resíduos, já 

que a atividade operacional de coleta de resíduos está sob responsabilidade de departamento 

externo ao IOC. Ações como reuniões e contato periódico com o departamento de gestão 

ambiental da DIRAC foram atividades que visaram este fortalecimento e construção de 

melhoria contínua. 

 Campanhas 

 Durante o ano de 2015 a equipe CIGamb coletou no campus 229kg de embalagens 

longa vida. Esta é uma ação que coopera com o desenvolvimento sustentável através de uma 

ação social e conjunta com cooperativas e,  da economia de recursos naturais. A coleta seletiva 

das embalagens é realizada semanalmente pela equipe da CIGamb nos pavilhões do IOC. As 

embalagens longa vida são compostas por camadas de plástico, alumínio e papel, podendo ser 

reaproveitadas para a reciclagem e usadas na fabricação de materiais de limpeza, escritório, 

divisórias e telhas, após serem encaminhadas para uma cooperativa.  

  Ainda visando a economia dos recursos naturais e a redução dos gastos institucionais, 

a CIGamb realiza o reaproveitamento do papel usado para a confecção de blocos, que são 
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disponibilizados para todos do IOC. Em 2015 foram recolhidos 8 kg de papel para a confecção 

dos blocos. 

Em 2015 o IOC destinou o total de 14.996 kg (papel e papelão) à reciclagem no ano de 

2015 para o Programa de Coleta Seletiva na FIOCRUZ.  
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GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Como preâmbulo, cabe destacar que o ano de 2015 foi marcado por um agravamento 

da crise econômica e financeira nacional, o que gerou diversos problemas no âmbito da Gestão 

Pública e que impactaram fortemente nas atividades do IOC. Dentre tais problemas podem ser 

ressaltados: 

- O orçamento destinado ao IOC sofreu contingenciamento e ficou em 77,67% do total em 

custeio que havia sido aprovado no Conselho Deliberativo/CD-Fiocruz; 

- Diversas empresas contratadas para fornecimento de bens e prestação de serviços 

enfrentaram dificuldades financeiras, ocasionando atrasos na entrega de itens adquiridos e 

pedidos de reequilíbrio financeiro ou cancelamento de Atas de Registro de Preços/ARPs; 

Nos tópicos a seguir serão apresentadas as principais atividades executadas pelos 

serviços do DGA em 2015. Contudo, cabe ressaltar algumas atividades executadas que estão 

sob responsabilidade dos profissionais lotados na Secretaria do Departamento: 

- Gerenciamento da prestação de serviços de coleta e despacho de amostras, substâncias, 

equipamentos e materiais de pesquisa dos laboratórios, em todo o território nacional, com um 

total de 401 coletas realizadas a um custo de R$ 147.530,71; 

- Maior racionalização no planejamento e gerenciamento de Atas de Registro de Preços de 

Consumo Imediato, que visam atender as diversas subunidades do IOC. Em 2015, 38 setores 

requisitantes aderiram a este processo com um total de 1.409 itens solicitados. 

- Outro aspecto a salientar foi o baixo percentual destinado a aquisição de materiais de 

consumo estocáveis e de consumo imediato (7,99%). 

Fatores Dificultadores na execução orçamentária 

Em relação a 2015, diversos aspectos dificultaram a plena execução orçamentária, 

contábil e financeira do IOC, dentre os quais destacaram-se: 

� Liberação dos recursos orçamentários em ações ou Programas de Trabalho 

Resumido/PTRES em desacordo com o planejamento das despesas, principalmente, 

quanto aos recursos destinados aos Serviços de Referência (Ação 8327); 

� Liberação dos recursos orçamentários por meio de cotas mensais irregulares, 

diferentemente dos anos anteriores e em valores abaixo do sinalizado pela DIPLAN; 
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� Demora na liberação dos recursos financeiros que ocasionou problemas de atraso no 

pagamento aos fornecedores, bem como riscos de a Unidade incorrer em multas; 

� Execução contábil-financeira de recursos oriundos de outras fontes, como Termos de 

Cooperação (TC), com problemas quanto ao fluxo de procedimentos para pagamento 

e liquidação de despesas. Algumas despesas não foram pagas em 2015 pelo não 

recebimento de recursos financeiros necessários, como: Programa de Apoio à Pós-

Graduação/PROAP (diárias) e TEDs (172/2014 - R$ 20.000,00; 173/2014 - R$ 

51.053,28; e, 15/2015 - R$ 66.122,45); 

� Alguns setores/pesquisadores efetuaram contratações diretas de prestação de serviços 

com recursos próprios ou por meio de projetos, porém com utilização da razão social 

do IOC, fato que gerou cobranças indevidas que recaíram no SEGEF. 

Em 2015, foram recebidas 1.325 requisições com 1.456 solicitações de itens para 

aquisição de bens patrimoniais ou de custeio (estoques e consumo imediato) e para 

contratação de serviços, que resultaram na formalização de 128 processos de diferentes 

modalidades, sendo todos licitados, e conclusão de 931 itens a serem adquiridos ou 

contratados. Destaca-se a realização de 57 licitações, sendo 36 na modalidade de Registro de 

Preços e 21 como pregão tradicional, com a finalização de 64% dos itens solicitados. 

No tocante a publicação de artigos científicos, foram formalizados 61 processos que 

somaram o valor de R$ 486.649,60. Já em relação à formalização documental junto ao Serviço 

de Importação e Exportação/SIEX-DIRAD para exportação ou importação sem cobertura 

cambial, voltados ao envio ou recebimento de remessas de materiais de pesquisa (amostras, 

cepas, meios de cultura, etc.) inerentes a projetos/convênios com instituições de pesquisa 

internacionais, foram abertos 43 processos em 2015. 

Fatores Dificultadores no processo de compras 

Durante o exercício de 2015 as atividades de gestão de compras foram bastante 

impactadas por diversos fatores, dentre os quais podem ser realçados: 

� Alterações constantes nas normativas legais (Leis, Decretos, Instruções Normativas, 

etc.) relativas aos procedimentos editalícios e licitatórios, que geram retrabalho e 

morosidade no trâmite processual; 
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�  Problemas nas requisições de compras enviadas pelos setores requisitantes, tais 

como: solicitação de marca do item sem a devida justificativa técnica e definida com 

base em critérios subjetivos; e, descrições incorretas e/ou incompletas, etc.; 

�  Dificuldade para realização da fase de pesquisa de preços (cotação de mercado) junto 

aos fornecedores em face do cenário econômico nacional (inflação alta, variação 

cambial, etc.); 

� Problemas de falta de manutenção e atualização no Sistema Integrado de 

Administração/SIAD tem gerado retrabalho e perda de confiabilidade nas informações 

e relatórios emitidos. 

Gestão de Contratos 

 Foram formalizados, em 2015, 121 novas contratações (Contratos, Ata de Registro de 

Preço/ARP e Instruções Complementares a Nota de Empenho/ICNE), fruto das diversas 

modalidades licitatórias efetuadas. 

Aplicação de Sanções 

Em razão de problemas na execução de contratos, foram aplicadas diversas sanções 

aos fornecedores que se recusaram a assinar documentos contratuais (Termo de Contrato, 

ARP, ICNE, renovações contratuais, etc.) ou não cumpriram total ou parcialmente com 

obrigação contratual conforme especificado em edital. No total foram emitidas 32 multas e 

advertências e 10 cartas de descredenciamento, sendo de fato efetuados 6 

descredenciamentos. 

Gestão de Materiais 

Foram atendidas um total de 10.607 requisições em 2015, sendo que 5.444 (51,3%) em 

até 48 horas e as outras 5.163 (48,7%) acima desse prazo. Comparando-se os anos de 2014 e 

2015, observou-se que houve uma redução no índice de atendimento dentro do prazo de 48 

horas. Tal fato pode ser explicado pela dificuldade de realização de entregas durante a greve dos 

servidores e pela falta de um veículo próprio da Unidade para realização das entregas. 

Movimentação e Ocupação do Estoque 

O somatório dos valores das saídas dos itens foi de R$ 1.820.682,95, enquanto as 

entradas somaram R$ 1.651.547,83. Destaca-se que somente em 4 meses o valor das entradas 

suplantou o de saídas (fevereiro, junho, agosto e setembro). Com isto, ao final do exercício, 

houve uma redução no valor total dos itens estocados da ordem de R$ 169.135,12. Desta 
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forma houve uma redução da ordem de 19,5% se comparados o saldo no início de janeiro (R$ 

865.366,07) com o saldo ao final de dezembro (696.230,95).  

Tabela 2 – Consolidação RMA 

MESES SALDO ANTERIOR
ENTRADA 

ORÇAMENTÁRIA
ENTRADA EXTRA-
ORÇAMENTÁRIA

SAÍDA SALDO ATUAL

JANEIRO  R$                 865.366,07  R$                              -    R$                204.368,68  R$                  74.828,97  R$     994.905,78 

FEVEREIRO  R$                 994.905,78  R$                  27.989,40  R$                162.118,94  R$                147.386,75  R$  1.037.627,37 

MARÇO  R$              1.037.627,37  R$                  45.731,47  R$                  42.431,88  R$                142.432,00  R$     983.358,72 

ABRIL  R$                 983.358,72  R$                  85.677,72  R$                  50.964,42  R$                180.134,78  R$     939.866,08 

MAIO  R$                 939.866,08  R$                  74.063,33  R$                  73.199,55  R$                180.332,39  R$     906.796,57 

JUNHO  R$                 906.796,57  R$                170.780,47  R$                  31.314,81  R$                173.140,10  R$     935.751,75 

JULHO  R$                 935.751,75  R$                  35.824,00  R$                    9.712,32  R$                112.734,66  R$     868.553,41 

AGOSTO  R$                 868.553,41  R$                  78.049,66  R$                       237,00  R$                  72.284,36  R$     874.555,71 

SETEMBRO  R$                 874.555,71  R$                193.783,72  R$                    3.085,25  R$                139.856,67  R$     931.568,01 

OUTUBRO  R$                 931.568,01  R$                  54.879,06  R$                  16.988,37  R$                177.225,38  R$     826.210,06 

NOVEMBRO  R$                 826.210,06  R$                  93.029,09  R$                  26.768,28  R$                210.832,46  R$     735.174,97 

DEZEMBRO  R$                 735.174,97  R$                              -    R$                170.550,41  R$                209.494,43  R$     696.230,95 

859.807,92R$      791.739,91R$      1.820.682,95R$   TOTAL

CONSOLIDAÇÃO RELATÓRIO MENSAL DE ALMOXARIFADO - RMA (2015)

 

Fonte: DGA 

A redução do nível dos estoques do IOC também pode ser vista a partir do 

comparativo da taxa de ocupação entre 2014 e 2015, cujas médias anuais foram de 66,21% e 

57,03% respectivamente. Cabe destacar que todas as taxas de 2015 ficaram em níveis abaixo 

das registradas no ano anterior e que os níveis de novembro e dezembro ficaram em 31,6% e 

41,7%, respectivamente. 

Gerenciamento de Gases 

Dentre os diversos grupos de itens estocáveis no almoxarifado (material laboratorial, 

hospitalar de limpeza e higienização, químico, de expediente, etc.), cabe especial menção ao 

gerenciamento de gases (gelo seco, nitrogênio líquido, gás carbônico, etc.) cujas aquisições em 

2015 somaram o total de R$ 355.502,30, que representaram 16,6% do total adquirido em 

materiais de consumo pelo IOC. Este grupo possui enorme importância, pois é consumido por 

grande parte dos laboratórios para as atividades de pesquisas. Vale ressaltar que existe a 

necessidade de conscientização dos usuários em relação a solicitação do quantitativos a serem 

utilizados e pessoas responsáveis para o recebimento dos produtos.  
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Tabela 3 – Gerenciamento de Gases 

MÊS GELO SECO
NITROGÊNIO 

LIQUIDO
GASES ESPECIAIS TOTAL

JANEIRO 20.227,20R$              3.705,00R$             2.156,86R$             26.089,06R$              

FEVEREIRO  R$             22.620,00  R$             2.683,94  R$             2.007,68  R$             27.311,62 

MARÇO 31.330,00R$              2.029,58R$             1.972,72R$             35.332,30R$              

ABRIL  R$             28.340,00  R$             3.337,41  R$             3.595,32  R$             35.272,73 

MAIO 20.280,00R$              4.344,94R$              R$             1.934,40 26.559,34R$              

JUNHO  R$             30.810,00  R$             4.110,68  R$             2.877,54  R$             37.798,22 

JULHO 22.750,00R$              3.333,70R$             2.794,10R$             28.877,80R$              

AGOSTO  R$             12.740,00  R$             3.212,33  R$             3.880,93  R$             19.833,26 

SETEMBRO 23.140,00R$              4.162,62R$             1.243,64R$             28.546,26R$              

OUTUBRO  R$             33.280,00  R$             4.303,60  R$             2.564,93  R$             40.148,53 

NOVEMBRO  R$             27.040,00  R$             5.289,40  R$                993,88 33.323,28R$              

DEZEMBRO  R$               9.362,40  R$             5.220,50  R$             1.827,00  R$             16.409,90 

TOTAL 281.919,60R$  45.733,70R$  27.849,00R$  355.502,30R$  
 

Fonte: DGA 

Gestão patrimonial 

Em cumprimento a Portaria nº 019/2010 da Diretoria de Administração/DIRAD, 

ratificada pela Portaria nº 414/2010 da Presidência/PR, foi realizado o Inventário de bens 

móveis e imóveis do IOC em 2015, ou seja, uma recontagem dos itens registrados no sistema 

de patrimônio, visando o controle da localização e estado físico dos bens.  

 

No decorrer de 2015 o SEPAT efetuou os procedimentos de registro nos sistemas de 

controle patrimonial de 828 itens patrimoniados e 559 despatrimoniados. 

Tabela 4 

ITENS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOT 

Patrimo-
niados 

93 56 173 76 71 58 40 24 43 111 38 45 828 

Despatri-
moniados 

0 2 6 79 0 74 0 0 0 0 144 254 559 

Fonte: DGA 
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Cabe destacar que, a maior parte dos bens patrimoniados teve por origem aquisição 

por meio de recursos extra orçamentários, doação e transferência de outras Unidades/Órgãos. 

Devido a reduzida disponibilidade orçamentária para itens de capital, e com liberação 

basicamente ao final do exercício, poucos itens foram adquiridos e entregues em 2015, por 

meio de recursos orçamentários, conforme a consolidação mensal de bens. 

 

Tabela 5 – Consolidação RMB 

MESES SALDO ANTERIOR
ENTRADA 

ORÇAMENTÁRIA
ENTRADA EXTRA-
ORÇAMENTÁRIA

SAÍDA SALDO ATUAL

JANEIRO  R$       84.620.404,89  R$                              -    R$             2.126.069,93  R$                288.414,64  R$       86.458.060,18 

FEVEREIRO  R$       86.458.060,18  R$                              -    R$                453.329,19  R$                    4.807,80  R$       86.906.581,57 

MARÇO  R$       86.906.581,57  R$                              -    R$                678.932,56  R$                    8.127,03  R$       87.577.387,10 

ABRIL  R$       87.577.387,10  R$                              -    R$                256.609,67  R$                  15.024,00  R$       87.818.972,77 

MAIO  R$       87.818.972,77  R$                              -    R$                277.015,52  R$                  78.648,97  R$       88.017.339,32 

JUNHO  R$       88.017.339,32  R$                149.700,00  R$                295.561,96  R$                  11.653,29  R$       88.450.947,99 

JULHO  R$       88.450.947,99  R$                              -    R$                454.869,94  R$                  30.400,00  R$       88.875.417,93 

AGOSTO  R$       88.875.417,93  R$                              -    R$                  78.612,00  R$                              -    R$       88.954.029,93 

SETEMBRO  R$       88.954.029,93  R$                              -    R$                181.347,59  R$                108.200,41  R$       89.027.177,11 

OUTUBRO  R$       89.027.177,11  R$                              -    R$             1.024.817,18  R$                              -    R$       90.051.994,29 

NOVEMBRO  R$       90.051.994,29  R$                  12.306,00  R$                638.228,67  R$                415.291,46  R$       90.287.237,50 

DEZEMBRO  R$       90.287.237,50  R$                              -    R$                968.625,68  R$             1.658.833,65  R$       89.597.029,53 

162.006,00R$      7.434.019,89R$   2.619.401,25R$   TOTAL

CONSOLIDAÇÃO RELATÓRIO MENSAL DE BENS - RMB (2015)

 

Fonte: DGA 

 

Como forma de desfazimento de bens móveis, despatrimoniados e considerados como 

inservíveis, em cumprimento ao POP 08.003200.00, da Diretoria de Administração do 

Campus/DIRAC, foram realizados 02 leilões públicos, que geraram um total de R$ 3.600,00 

(três mil e seiscentos reais) recolhidos à Fiocruz. 

Gestão da Tecnologia da Informação 

Interface de Webmail 

 A busca por uma solução, através de uma ferramenta de webmail, foi intensamente 

perseguida no ano de 2015, onde foi possível pesquisar e analisar algumas ferramentas que 
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proporcionassem uma melhoria e maior confiabilidade para o processamento de mensagens 

via correio eletrônico. Neste sentido, e tendo como norteador a estratégia de um menor 

impacto nas despesas e otimização dos recursos disponíveis, optou-se por utilizar uma 

ferramenta  de suporte em base livre (pública) que ao mesmo tempo estivesse descrita dentro 

dos parâmetros oficiais de política de segurança de informações do Governo Federal, 

adotando-se assim uma ferramenta sem custo para o IOC e cumprindo as normas regulatórias 

exigidas pela Secretaria de Logística em Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Segurança da Informação  

 As ações na área de TI do IOC, obedecem a política federal da tecnologia de 

informação  e atuou intensamente na campanha de fortalecimento de segurança da 

informação, com divulgação da POSIC - Política de Segurança da Informação e 

Comunicações e sua aderência, da necessidade de troca de senhas, do acesso aos sites 

confiáveis. 

 Foi realizado um upgrade de todos seus sistemas operacionais, visando garantir maior 

segurança no seu acesso e a adesão ao Gerenciamento Unificado de Ameaças da CGTI. 

Rede Giga e avanços na malha de fibra ótica 

 Alguns melhoramentos na malha de fibra ótica atual do IOC foram realizados, visando 

aumentar a eficiência na rede de alguns pavilhões do Instituto. Embora ainda seja necessário 

aumentar os investimentos em infraestrutura em redes, esta ação proporcionou um melhor 

desempenho da rede nos setores e laboratórios do Pavilhão Hermant Lent, Cardoso Fontes e 

Arthur Neiva, passando a contar com um acionamento através de uma fibra de contingência 

para estes prédios. Durante todo ano de 2015, acompanhamos junto à Dirac e CGTI, o projeto 

GIGA, fazendo intervenções para que o IOC pudesse ser contemplado. Nestas intervenções 

conseguimos que fosse garantida a ligação de dois pontos Gigas: um ponto ligando o Pavilhão 

Leônidas Deane à Residência Oficial e outro ao Pavilhão Herman Lent.  

 

Planejamento orçamentário  

 A metodologia utilizada para elaboração da programação orçamentária da Fiocruz em 

2015 não sofreu alterações, seguindo o padrão já estabelecido em Notas Técnicas da Diretoria 

de Planejamento Estratégico da Fiocruz (Diplan), baseado nas ações do Plano Plurianual do 
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Governo Federal (PPA) e estabelecendo como referência o Plano Quadrienal da Fiocruz e do 

IOC.  

 No IOC, também não houve alteração na metodologia, que além de seguir as diretrizes da 

Fiocruz, considera os indicadores de produtividade dos laboratórios dos últimos quatro anos 

para a distribuição orçamentária interna. Este modelo se aplica aos recursos de custeio 

(despesas correntes) e, é baseado nas informações registradas e auditadas no Sistema 

Integrado de Coleta de Dados (Coleta IOC), que geram uma pontuação para os produtos 

relacionados à pesquisa, serviços de referência e de coleções biológicas. Quanto aos recursos 

de capital (investimento), considerando o cenário nacional restritivo e o importante corte 

orçamentário na Instituição, não houve distribuição dos recursos. 

O Plano Anual de Orçamento do IOC, em 2015,foi elaborado com base nas 

necessidades gerais do instituto referentes às despesas de custeio e totalizou R$ 

39.678.804,00. Somados aos R$ 11.557.554,00 programados como necessidades de capital, o 

orçamento total programado para as despesas do IOC em 2015 foi de R$ 51.236.358,00. 

Devido aos pré-limites anuais estabelecidos pela Diplan para despesas do IOC em 

custeio na Lei Orçamentária Anual (LOA), todo o valor de custeio excedente foi programado no 

Fundo Fiocruz, cuja disponibilidade depende da arrecadação da Fiocruz na venda de produtos 

e serviços e, de acordos e termos de compromisso internos. 

 

Tabela 6: Distribuição dos recursos de custeio do POM do IOC 2015 segundo ações do PPA. 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR EM R$ 

2000 Administração da Unidade 2.000.000,00 

20AQ Manutenção de Coleções Biológicas da Ciência e da Saúde 700.000,00 

6179 
Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em 

Ciência e Tecnologia 
800.000,00 

7674 Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz 1.050.000,00 

8315 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde 20.707.500,00 

20YD-0008 Educação e Formação em Saúde 4.000.000,00 

8327 Serviço Laboratorial de Referência para Controle de Doenças 1.192.500,00 

20K0 

 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação para a prevenção e 

Vigilância de Doenças Transmissíveis e na Resposta às 

Emergências. 

750.000,00 

TOTAL LOA 31.200.000,00 
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Fundo Garantido 1.800.000,00 

TOTAL LOA + FUNDO GARANTIDO 33.000.000,00 

Fundo Futuro 1.449.500,00 

LIMITE ORÇAMENTÁRIO 34.449.500,00 

 

 Em 2015, após negociação com a Presidência, intermediada pela Diplan, considerando o 

orçamento global da Fiocruz, o valor aprovado para o exercício de 2015 não correspondeu ao 

programado como necessário ao Instituto, sendo aprovado um valor orçamentário relativo a 

83,16% da proposta inicial. 

  Além do orçamento recebido pelo IOC pela UGR 254427 (Tesouro e Fundo), em 2015 

foram recebidos R$ 628.552,44 através de transferências internas utilizadas para cobrir 

despesas do Tesouro IOC. No que diz respeito às despesas de Capital, não houve aprovação de 

teto orçamentário para o IOC, tendo como efeito direto um parque de equipamentos 

desatualizado e uma demanda crescente de manutenção, onerando toda a programação 

orçamentária. 

 É importante destacar que, mesmo diante deste cenário de restrições orçamentárias e de 

contingenciamento do orçamento da Fiocruz, o orçamento destinado aos laboratórios, de 

acordo com a sua produtividade, não foi afetado, sendo respeitado pela Direção a atual 

metodologia de pontuação/destinação de orçamento aos mesmos.   

 

Gráfico 18: Evolução histórica do Orçamento do IOC 2010-2015. 

 

 

Fonte: SPO, 2015. 

 

Tabela 7: Evolução histórica do Orçamento do IOC 2010-2015 (Custeio). 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aprovado inicial 30.753.473 37.511.533 37.737.903 36.685.045 34.593.205 39.678.804 

Aprovado final 24.880.468 27.661.972 37.737.904 33.016.541 31.133.883 34.449.500 

Liberado 21.730.048 33.725.558 35.433.799 35.433.799 29.991.782 27.384.283 

Executado 21.337.252 33.331.648 35.027.653 29.117.629 29.972.780 27.382.589 

Fonte: SPO, 2015 

 

Execução Orçamentária 

Do total do orçamento negociado, junto à Presidência, para custeio em 2015 (R$ 

34.449.500,00), o IOC recebeu somente R$ 27.426.158,00 (79,62%), com a seguinte 

distribuição: R$ 23.308.231,00 - Lei Orçamentária Anual /LOA; R$1.247.500,00 - Fundo Fiocruz; 

e, R$ 2.200.000 – Fundo Nacional de Saúde/FNS. Em termos de execução orçamentária  

somaram R$ 26.754.036,00 (99,99%) em custeio e R$ 672.121,00 (100%) em capital.  

Os recursos orçamentários para custeio foram liberados ao longo do ano em valores 

abaixo do programado (quota) pela Diretoria de Planejamento/DIPLAN, com exceção de 

dezembro em que houve a liberação de R$ 2.200.000 do FNS em 31/12/2015. Desta maneira, 

ao final do ano houve uma defasagem de R$ 7.693.769,00 (22,23%) em relação ao orçamento 

negociado. 

Contudo, a execução dos recursos em custeio não foi integral devido à falta da cota 

Fiocruz, fato que impossibilitou o empenhamento de R$ 1.694,00.  

As restrições orçamentárias levaram a tomada de medidas e decisões gerenciais 

durante o exercício, no sentido da aplicação e otimização dos recursos orçamentários 

disponibilizados. Por determinação da Diretoria e aprovação do CD-IOC, foram priorizadas as 

despesas com: terceirização; bolsas de ensino; publicação de artigos; diárias e passagens e, 

contratos de prestação de serviços continuados. 

Em relação a execução dos recursos orçamentários de custeio do IOC em 2015, por 

elemento de despesa, as principais despesas foram relativas a: terceirização (48,42%),  

contratações para prestação de serviços diversos (12,71%) e de apoio institucional pela 

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde/Fiotec (16,07%). Outro 

aspecto a salientar foi o baixo percentual destinado a aquisição de materiais de consumo 

estocáveis e de consumo imediato (7,99%), como visto na tabela seguinte: 
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Tabela 08: Execução Orçamentária do IOC em 2015 (Custeio). 

 Programado Negociado Liberado Executado 

% Execução 

em relação 

ao negociado 

% Execução em 

relação ao 

liberado 

Custeio 39.678.804 34.449.500 26.755.731 26.754.036* 77,66% 99,99% 

Capital 11.557.554 0 672.121 672.121 -- 100,00% 

Orçamento 

total 
51.236.358 34.449.500 27.427.852 27.426.158 79,61% 99,99% 

Fonte: SPO/IOC, DGA/IOC, Sistemas SIAD, SIAFI e SGA. 

*Não inclui a execução das receitas de transferências internas. 

 

  Apesar do esforço empreendido em 2015, diversos compromissos assumidos 

(contratos, aquisição de insumos e repasses a outras unidades) não puderam ser empenhados 

no ano por falta de recursos orçamentários. Com isto, formou-se um passivo de R$ 

4.400.537,00 para 2016, conforme detalhamento abaixo: 

 Em relação aos recursos de capital, a liberação destes foi da ordem de R$ 672.121,00, 

cerca de 5,8% das necessidades programadas para a Unidade (R$ 11.557.554,00), sendo 

executados na aquisição de equipamentos laboratoriais, de processamento de dados, de 

aparelhos e utensílios domésticos.  

 Também houve a complementação de recursos para um Espectrômetro de Massas, 

modelo Q-Exactive Plus, adquirido com parte dos recursos oriundos da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro/FAPERJ. 

Captação de Recursos Externos 

 O IOC teve um total de 392 financiamentos de fontes externas, seja em projetos ou 

processos financiados. Destes, 366 referem-se a projetos de pesquisa, onde, 42 abrangência 

internacional, 321 foram nacionais e 29 por transferências internas na própria Fiocruz. 

 

Quadro 8: Fontes financiadoras 

Fontes Financiadoras Investimento (R$) 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ 7.350.146,49 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq – MCT 5.013.105,70 

National Institutes of Health - NIH – EUA  1.628.124,31 
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 1.428.772,44 

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS – MS  1.005.046,61 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP  872.810,00 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES – ME  773.538,42 

California Institute for Public Risk Analysis - CIPRA – UEA 696.500,00 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Melo - CENPES – 
Petrobras  

672.492,50 

Fundação BioMerieux  464.368,52 

Ouro Fino Agronegócios Ltda 400.000,00 

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FIOTEC  395.213,25 

Vice- Presidência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico - VPPDT – Fiocruz  341.941,00 

Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT/MS 340.756,00 

Fundação Mokiti Okada  305.000,00 

União Europeia  305.000,00 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – RJ  279.822,86 

Ministério da Saúde 269.000,00 

Comunidade Econômica Europeia  232.587,87 

Fundo Nacional de Saúde – FNS  228.905,69 

Institut Pasteur – FR  164.700,00 

Laboratório de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores - IOC – Fiocruz  161.000,00 

Furnas Centrais Elétricas S.A. 150.892,00 

Agência Nacional de Pesquisa em Aids e Hepatites Virais - ANRS 147.656,60 

Institut de Recherche Pour Le Developpement – IRD  144.338,00 

Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS  130.644,24 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA – MS  129.000,00 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ  110.000,00 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP  100.700,00 

Programa Estratégico de Apoio à Pesquisa em Saúde – PAPES  100.500,00 

Netherlands Leprosy Relief  78.982,80 

Laboratório de Biologia Celular - IOC – Fiocruz  60.000,00 

Comité français d´évaluation de la coopération universitaire avec le Brésil - COFECUB – França  54.800,00 

McMaster University - PHRI (Population Health Research Institute)  49.455,92 
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Vice-Presidência de Serviços de Referência e Ambiente – Fiocruz  49.000,00 

Aids Health Care Foundation  44.300,00 

Programa de Eliminação da Oncocercose para as Américas – OEPA  41.640,00 

Norte Energia  35.000,00 

Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação – Fiocruz  34.000,00 

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - BioManguinhos – Fiocruz  18.000,00 

Sanofi Pasteur 15.000,00 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ  13.000,00 

BioVet  11.143,83 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU  10.281,82 

Organização Mundial de Saúde - OMS – ONU  9.950,00 

TV Record  6.000,00 

International Foundation for Science – IFS  5.970,00 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato 
Grosso – FUNDECT  

2.666,66 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA  2.000,00 

 

 Os recursos de captação externa dedicados à Pesquisa Científica foram de R$ 

22.782.013,00, para os Serviços de Referência foram destinados R$ 577.849,40 e para 

Coleções Biológicas o valor de R$ 1.378.891,12. 

 No que se refere à captação de recursos externos, os laboratórios do IOC captaram, 

conjuntamente, em torno de 22 milhões em editais de fomento de agências nacionais e 

internacionais, ressaltando a importância das parcerias internas e externas e a identificação de 

potenciais relações sinérgicas com as temáticas em saúde oferecidas nos editais de fomento. 

 Dentre todos esses investimentos de fontes externas, um foi dedicado a um projeto de 

Cooperação Internacional, advinda do BNDES no valor de R$ 123.325,00 e três outras por 

Cooperação Técnica, advindas de: CNPq (R$ 60.000,00); CAPES (R$ 37.000,00) e FIOTEC (R$ 

141.120,00). 

Cooperação Técnica Nacional – convênios  

 Em 2015 o IOC manteve cooperação formalizada com 34 instituições nacionais com 

instituições como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a 

Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
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Tecnologia do Acre (IFAC), o Fundo Nacional de Saúde (FNS)/ Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS), dentre outras instituições, que incluem universidades federais e estaduais, secretarias 

de estado, prefeituras e fundações de ensino e pesquisa.  

 Neste período também foram iniciadas negociações para formalização de parcerias 

com quatro instituições: a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), a 

Prefeitura Municipal de Paraty/RJ, a Fundação de Medicina de Petrópolis e a Entidade 

Ambientalista Onda Verde.    

 Em 2015 foi celebrado ainda um novo Termos de Execução Descentralizada – TED, que 

teve seu recurso repassado através do FNS/MS, no valor total de R$ 350 mil reais, com 

execução prevista até 2016. 

 Com isso, em 2015 o IOC teve 34 instrumentos de cooperação vigentes, envolvendo 16 

laboratórios, formalizados através de  23 acordos de cooperação sem transferência de 

recursos, e 9 termos de cooperação com órgãos da União e  ainda dois termos de 

descentralização (TED) com despesa para o IOC, sendo um com o CNPq, que se refere ao 

Programa de Excelência em Pesquisa - PROEP-IOC, cujo objetivo é possibilitar o financiamento 

de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação e/ou suporte à 

pesquisa/desenvolvimento tecnológico. O recurso pactuado para este projeto seria de R$17 

milhões em cinco anos, com previsão de duas chamadas para abertura de editais de projetos, 

porém após a realização das mesmas, o total de recursos pleiteados pelos projetos, totalizou o 

valor de R$12.542.437,50. Este TED tem seu prazo de execução previsto para até 31 de janeiro 

de 2017.  

 O outro TED de despesa trata-se de uma parceria com a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ, cujo projeto "Integração Básica-Clínica: Mais Pesquisa Para a Saúde - 

Unidade Multiusuária de Experimentação Animal – Implementação de Infraestrutura de um 

Biotério de Experimentação"   visa promover um espaço compartilhado entre a Fiocruz e a 

UFRJ para realização de experimentação animal em condições de alta qualificação. O valor 

pactuado soma um total de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais. 

 Outros nove termos de cooperação com transferência de recursos foram de receita, 

somando um valor total de R$ 7,8 milhões, considerando todo o período de vigência dos 

projetos. Um desses instrumentos é o Termo de Cooperação Técnica com o IFAC para projeto 

de formação de turmas especiais de pós-graduação destinadas aos servidores daquela 

instituição, e outro formalizado em parceria com a ANVISA, com o objetivo de realizar ações de 

diagnóstico fenotípico e genotípico para a Vigilância e Monitoramento de Resistência 
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Microbiana em Serviços de Saúde, Os demais instrumentos visam a transferência de em 

recursos do Fundo Nacional de Saúde para projetos de pesquisa dos laboratórios.  

 Há ainda nove acordos de cooperação amplos e 14 acordos de cooperação específicos, 

sem transferência de recursos, com diversas instituições de ensino e pesquisa; além de um 

convênio com a Petrobras S.A. e vigência até novembro de 2016. 

Tabela 9: Volume de convênios por tipo de instrumento.  

Tipo de instrumento Quantidade Valor (R$) 

Acordo de cooperação amplo 08 - 

Acordo de cooperação específico 14 - 

Convênio 01 3.695.677,32 

Termo de execução descentralizada - despesa 02 18.500.000,00 

Termo de execução descentralizada - receita 09 13.282.541,76 

Fonte: Serviço de Planejamento e Orçamento – IOC. 

 

Cooperação Internacional 

 As articulações do IOC com as instituições internacionais são promovidas seja por meio 

de Assessoramento a agência de financiamento, instituto de ensino e revistas indexadas; seja 

por Cooperação Internacional propriamente dita ou por Cooperação Técnica.  

 Projeto em Desenvolvimento  

� Aahus Universitet; Centre national de la recherche scientifique - CNRS – França  

� Harvard Medical School – EUA  

� Instituto Pasteur da França; Ludwig-Maximilians-Universität – Alemanha  

� Oklahoma Medical Research Foundation – EUA  

� Universidad Católica de Cordoba – Argentina  

� Universitat Heidelberg – Alemanha  

� University of Copenhagen – Dinamarca  

� University of Debrecen – Hungria  

� University of Pittsburgh – EUA  
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� University of Utah – EUA  

� Instituto Politécnico Nacional – México  

 

Curso no Exterior  

� Universidade da Califórnia – EUA  

� Brandeis University – EUA  

  

 Neste mesmo sistema, para o ano de 2015, pôde-se observar a realização de 9 

Cooperações Internacionais, incluindo aquelas referentes às seguintes naturezas e instituições 

de parceria: 

• Projeto em Desenvolvimento (Total de 6)  

� Museu de La Plata – Argentina  

� Royal British Columbia Museum – Canadá  

� University of Ostrava – República Tcheca  

� Instituto Politécnico Nacional – México  

� Museu de La Plata – Argentina  

� Natural History Museum de Londres 

  

• Visita de Assessoria/Consultoria (Total de 3)  

� University of Hawaii – EUA 

� Museum National D´Histoire Naturelle – França 

� Museu de La Plata – Argentina 

 Também foram verificadas em 2015, realizadas pela unidade, 108 Cooperações 

Técnicas, sendo elas pertencentes às seguintes natureza e instituições parceiras:  

• Cursos no Exterior (Total de 8)  

� Hopital Necker Enfants Malades – França 

� Institute of Tropical Medicine Antwerp – Bélgica   

� Universidad de Burgos – Espanha 

� CYTED - Programa Interamericano de Ciência e Tecnologia para o 

Desenvolvimento em Portugal 

� Instituto Pasteur da França  

� Novartis na Suíça 
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� Instituto de Higiene e Medicina Tropical – Portugal  

� London School Hygiene & Tropical Medicine 

 

• Disseminação da informação (Total de 1)  

� Evento realizado (Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan – França) 

 

• Insumo Estratégico (Total de 1) 

� Merk Sharp & Dohme – Estados Unidos  

 

• Participação em Organismos e Redes Internacionais (Total de 27)  

� Bill e Melinda Gates Foundation, um da China e outro dos EUA  

� Centers for Diseases Control and Prevention – EUA (2) 

� Consortium for Parasitic drug development – EUA  

� Drugs for Neglected Diseases Initiative – DNDi da Suíça  

� Federação Internacional de Medicina Tropical – IFTM do Brasil  

� Fundação Merieux – França  

� Instituto Pasteur da França (2) 

� Massachusetts Institute of Technology – EUA  

� National Institutes of Health – EUA 

� Organização Mundial de Saúde – OMS da Suíça (4)  

� Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS, uma dos EUA, uma de Cuba e 

uma do Brasil 

� Organização para Eliminação da Oncocercose das Américas - OEPA – 

Guatemala  

� Paul-Erlich Institute - Federal Institute for Vaccines and Biomedicines da 

Alemanha 

� PDE4NPD da Holanda 

� Public Healt Agency of Canadá 

� Rede de Investigação e Desenvolvimento em Saúde / RIDES de Portugal  

� Research Network Natural Products against Neglected Diseases (ResNet NPND) 

da Alemanha 

� University of Southern Mississipi – EUA  

� University of Wisconsin – EUA  
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• Projeto em Desenvolvimento (Total de 59) 

� AIDS Clinical Trial Group (ACTG) – EUA 

� Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité – Alemanha 

� BioMérieux – França 

� Centers for Diseases Control and Prevention – EUA  

� Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan – França  

� Centre National de Recherche Scientifique – CNRS – França  

� Centro de Investigações Biológicas – CSIC – Espanha  

� Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario – Colômbia 

� École Polytechnique Fédérale de Lausanne – Suíça  

� EndoParagon Inc – Canadá  

� Fundação Merieux – França 

� Georgia State University – EUA  

� Icahn School of Medicine at Mount Sinai – EUA  

� Institut de Recherche Pour Le Development – IRD – França 

� Institut nacional de la santé et de la recherche médicale (Inserm) – França (2) 

� Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salus (ICGES) – Panamá 

� Instituto Nacional de Laboratorios de Salud – Bolívia  

� Instituto Nacional de Salud – Peru  

� Instituto Pasteur - Nova Guiana 

� Instituto Pasteur da França (2) 

� Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas – IVIC – Venezuela  

� Karolinska Instituet – Suécia 

� Massachusetts General Hospital – EUA  

� Ministério da Saúde – Argentina  

� Nebraska Wesleyan University – EUA   

� PDE4NPD – Bélgica  

� Pierre-and-Marie-Curie University – França 

� Redeemer University College – Canadá  

� Swiss Tropical and Public Health Institut – Suíça (2) 

� The Scripps Research Institute – EUA  

� Universidad Central de Venezuela 

� Universidad de la República – Uruguai (2) 

� Universidad de Oriente – Cuba (3)  
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� Universidade Complutense de Madrid – Espanha  

� Universidade de Barcelona – Espanha 

� Universidade Federal da Colômbia 

� Universidade Nacional de Rosário – Argentina (2) 

� Université Paris Diderot – França 

� Université Paris Sud – França  

� University of California – EUA (2) 

� University of Cambridge – Reino Unido 

� University of Copenhagen – Dinamarca 

� University of East London – Reino Unido 

� University of Massachusetts Medical School – EUA  

� University of North Carolina – EUA 

� University of South Florida – EUA  

� Vanderbilt University – EUA  

� Vrije Universiteit Amsterdam – Holanda 

� Wayne State University – EUA  

� Wellcome Trust - Reino Unido  

� Yale University – EUA  

 

• Tecnologia Transferida (Total de 1) 

� Agência de Proteção à Saúde da Inglaterra 

 

• Visitas de Assessoria / Consultoria (Total de 7) 

� Museum Fur Naturkunde Berlin – Alemanha  

� École Polytechnique Fédérale de Lausanne – Suíça 

� Ministério da Saúde – Venezuela 

� United States Departament of Agriculture 

� Museum National D´Histoire Naturelle – França 

� University of Ostrava – República Tcheca  

� Instituto Nacional de Saúde – Moçambique 
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Cooperação Social 

 A Cooperação Social do IOC atua no fortalecimento e fomento de projetos voltados 

para a sociedade, assessorando a diretoria na construção e implementação de uma política 

institucional de Cooperação Social no Instituto Oswaldo Cruz.  

  No ano de 2015, a Cooperação Social envolveu-se em frentes consideradas 

fundamentais para a consolidação de um trabalho cujo valor principal é a escuta dos atores 

considerados em situação de maior vulnerabilidade. Nesse sentido, o apoio ao projeto de 

Pesquisa Clínica na parceria com a Vice-diretoria de Pesquisa foi fundamental para a 

Cooperação Social, ao propormos ao Ambulatório de Hepatites, algumas frentes de atuação 

com uma equipe multidisciplinar: o acolhimento aos pacientes, em que realizamos uma 

parceria com a Assistência Social do SEGET (IOC); a elaboração do material educativo pelo 

Laboratório de Hepatites, em parceria com esse projeto; o transporte efetivo dos pacientes, da 

portaria ao ambulatório, solicitado ao Departamento de Infraestrutura do IOC, em parceria 

nesse projeto. E a continuação e fortalecimento em 2016 com outras propostas. Nesse 

sentido, ressignificar o olhar a partir desses pacientes é fundamental para o desenvolvimento 

desse trabalho. 

 Outra questão fundamental é a construção do Programa de Voluntariado no IOC, em 

parceria com a Vice-diretoria de Ensino do IOC. Realizamos uma pesquisa e consolidamos a 

proposta final do Programa com aprovação pela Procuradoria Federal. Esse programa será 

fundamental para abrir novas portas de atuação dentro do Instituto. 

 A parceria com a Cooperação Social da Presidência é outra questão importante, em 

que o Instituto Oswaldo Cruz é representado nos Grupos de Trabalho. O principal GT com 

participação da Cooperação foi a Construção dos Indicadores Sociais, para todos os projetos 

em Cooperação Social da Fiocruz. Ele contou com três fases, a fase de discussão e construção 

dos indicadores; a fase de testes dos indicadores em uma amostra de projetos, que contou 

com projetos do IOC; e a fase de repactuação. 

 Além disso, diversas atividades foram realizadas: o apoio aos pacientes de doença de 

Chagas para a criação da Associação, a continuação das visitas aos laboratórios para a 

interlocução em possíveis parcerias e o apoio a projetos específicos do IOC que tenham 

relação direta com a população. 
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Monitoramento e avaliação de resultados institucionais 

 O processo de monitoramento e avaliação dos resultados da Fiocruz é conduzido pela 

Diretoria de Planejamento Estratégico da Fiocruz (Diplan), que coordena a apuração 

quadrimestral e anual dos resultados junto às unidades, com o objetivo de torná-los públicos, 

garantindo a transparência e controle social, bem como permitir a avaliação do desempenho 

institucional. 

 Para efeito de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI), a Fiocruz adota um 

modelo que contempla avaliação de indicadores globais, que se referem a resultados 

estratégicos da instituição como um todo, indicadores intermediários, que se referem aos 

resultados estratégicos de cada unidade e indicadores individuais, que se referem ao 

desempenho de seus servidores. 

 No ciclo de ADI de 2015, o IOC adotou uma cesta de indicadores intermediários 

composta por dez indicadores que buscam refletir os principais resultados da produção do 

instituto para a sociedade, todos com o mesmo peso para efeito de avaliação. 

 

Quadro 9 : Indicadores intermediários da Avaliação de Desempenho Institucional.   

 

Nome do 

Indicador 

Meta 

2015 

Valor 

Apurado 

(2011) 

Valor 

Apurado 

(2012) 

Valor 

Apurado 

(2013) 

Valor 

Apurado 

(2014)  

Valor 

Apurado 

(2015) 

Coleções 

biológicas com 

catálogo on line  

95%     95% 95% 95% 

Produtividade 

Anual por 

Pesquisador 

Doutor do 

Quadro RJU 

2 2,05 2,23 2,16 2,13 2,12 

Incremento de 

artigos em 

publicações 

indexados 

0,50% 2,61 8,08 0,76% 7,36% 5,4% 

IQCD (Índice de 

Qualificação do 

5 5 5 5 5 5 
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Corpo Docente) 

TMT Tempo 

Médio de 

Titulação (stricto 

sensu) 

≤ 26 

meses 

(mestra

do) ≤ 52 

meses 

(doutor

ado 

26 / 48 24 / 52  24,6 / 

49,8 

24,37/46,

97 

25,29 / 

50,08 

Percentual de 

publicações 

indexadas de 

docentes em co-

autoria com 

discentes 

20% 23,60% 24,90% 23,2% 19,9% 25,8% 

Percentual de 

bolsistas de 

produtividade 

CNPq em relação 

ao número total 

de pesquisadores 

doutores 

30%     35,5% 33,0% 31,0% 

Percentual  de 

habilitações 

externas para 

serviços 

laboratoriais de 

referência do 

período atual  

100%                                                                        100% 100% 100% 

Percentual de 

artigos 

publicados com 

fator de impacto 

≥ 1,3 

60% 62,02% 66% 66,8% 81,2% 75,3% 

Fator de impacto 

do periódico  

Memórias do IOC 

≥ 1,3 2,147 2,148 1,36 1,56 1,59 

Fonte: SPO, 2015. 
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 No ciclo de ADI de 2015, o IOC obteve 100% do alcance das metas estabelecidas para 

os dez indicadores. Dentre os resultados, destaca-se a manutenção do incremento no número 

total de artigos em publicações indexadas nos últimos anos, superando a marca de 600 artigos 

em 2015. Para apuração destes resultados, o Serviço de Planejamento e Orçamento do IOC 

utiliza os dados inseridos no Sistema Coleta, e auditados pelo SPO, dados do CNPq e da 

Secretaria Acadêmica do IOC. 

 Destaca-se ainda a contribuição dos resultados do IOC para a avaliação dos indicadores 

globais da Fiocruz, em especial a realização de mais de 95% de diagnósticos de referência 

dentro do prazo pactuado com o Ministério da Saúde, num total de cerca de 175 mil exames 

realizados, de 53 tipos de diagnósticos realizados pelos 29 laboratórios de referência do IOC. 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 O papel estratégico atribuído à Gestão de Pessoas é ponto central nas políticas 

desenvolvidas no IOC. Além da garantia, continuidade e fortalecimento da qualificação 

profissional, outras e relevantes ações foram desenvolvidos. Como destaque, a análise e 

revisão das atividades e processos de gestão que prestam apoio às atividades finalísticas do 

instituto. Estas são desenvolvidas e coordenadas pelo Serviço de Apoio Laboratorial (SELAB) e 

Serviço Predial (SEPRED). Neste sentido e com o objetivo de identificar oportunidades de 

melhoria na prestação de serviço e de apoio ofertados aos laboratórios do IOC foi criado um 

GT (Grupo de Trabalho), sob a coordenação do Serviço de Gestão do Trabalho (SEGET), com a 

participação do Serviço de Planejamento e assessores da Direção, para análise da estrutura 

organizacional dos Serviços de Apoio Laboratorial (SELAB) e do Serviço de Apoio Predial 

(SEPRED) do DESIE. O trabalho fez um mapeamento das instalações físicas, identificando os 

laboratórios e setores demandantes de serviços às áreas do DESIE (SELAB e SEPRED), com 

identificação das atividades, e força de trabalho e local de execução. Buscou-se também 

conhecer as principais demandas solicitadas pelos laboratórios e executadas pelas áreas de 

apoio, a fim de vislumbrar uma alternativa que possibilitasse uma melhoria nos processos 

praticados pelas equipes do SELAB e SEPRED. A partir deste ponto, várias iniciativas vêm sendo 

realizadas, de forma integrada e articulada, entre o DESIE e seus colaboradores. 

São apresentadas abaixo as informações sobre a força de trabalho do IOC quanto ao vínculo, 

área de atuação, cargo e titulação 
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Gráfico 17: Distribuição da força de trabalho por vínculo. IOC, 2015. 

 

Fonte: SEGET, 2015. 

 

 

Gráfico 19 Distribuição da força de trabalho por área de atuação. IOC, 2015. 

 

Fonte: SEGET, 2015. 
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Gráfico 20: Distribuição dos servidores por cargo. IOC, 2015. 

 

Fonte: SEGET, 2015. 

 

 

 

Gráfico 21: Distribuição dos servidores por cargo e titulação. IOC, 2015. 

 

Fonte: SEGET, 2015 
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Administração de Pessoal 

 No ano de 2015 foram instaurados e acompanhados 11 processos de Aposentadoria, 

165 processos de Afastamento de Servidores do País para fins de estudo, 10 processos de 

Prorrogação à Licença Gestante, 11 processos de remoção de servidores no âmbito do próprio 

IOC, 13 processos de remoção de servidores para outras unidades da Fiocruz e 11 processos de 

remoção de servidores vindos de outras unidades para o IOC.  Cabe aqui também o destaque 

da atualização de 70% dos PCAs (Provimento de cargo no SIAPE) – Históricos, possibilitando 

maior celeridade nos processos de aposentadoria, concessão de abono de permanência e de 

licenças-prêmio.  

Procedemos também a abertura e acompanhamento de 22 processos de retribuição por 

titulação (RT) ou gratificação por qualificação em nível de Doutorado (sendo 12 relativos a 

novos servidores) e 7 processos em nível de Mestrado.    

 

Desenvolvimento de Pessoal  

 Visando uma melhoria contínua nos serviços prestados pelo setor foi planejada e 

elaborada a 1ª Pesquisa de Satisfação do IOC com previsão de implementação em 2016. 

 Em relação a concessão de retribuição por titulação e gratificação por qualificação 

houve o acompanhamento de 100% dos casos de servidores com pendências na regularização 

da percepção de GQ3. Da totalidade destes, procedemos a regularização de 35% em função da 

entrega de certificados de cursos realizados pelos servidores.    

Capacitação Interna 

Experimentação Animal 

� Realização do I Curso de Introdução à Experimentação Animal, idealizado inicialmente 

para ter como público alvo o próprio corpo de auxiliares e técnicos, a fim de atualizar 

as informações técnicas relativas à experimentação animal e, Ciência de Animais de 

Laboratório, capacitando de forma mais uniforme toda a equipe. O programa foi 

interdisciplinar e contou com palestrantes do IOC, INI, CECAL, Bio-Manguinhos, 

FIOCRUZ BRASÍLIA e UFRJ.  
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Comissão de Ética no uso de Animais 

� Participação do II SIMPÓSIO CONCEA – INTEGRAÇÃO ENTRE AS CEUAs e CONCEA: 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTO. 

 

 Sistema da Qualidade 

� Foram realizados 17 encontros de qualidade no ano de 2015, onde os assuntos 

abordados perpassam sobre os itens gerenciais e técnicos das normas aplicadas, assim 

como instrumentos de auditoria e elaboração de procedimentos. Foi obtida uma 

média de 11 participantes por encontro, uma vez que totalizam 29 Serviços de 

Referência atuantes no escopo de diferentes agravos no IOC; 

� Capacitação de colaboradores em ações de fortalecimento e de disseminação da 

cultura da qualidade na Unidade;  

� Participação no 2º Encontro das Coleções Biológicas da Fiocruz, contextualizando o 

Programa da Qualidade do IOC, com apresentação da palestra: “A Qualidade no IOC: 

Onde Queremos Chegar? ”. 

 

Biossegurança 

 O Programa de Capacitação Profissional em Biossegurança do IOC, que abrange 

cursos/disciplina presenciais e a distância (este representado pelo “QBA/On-line”, oferecido 

aos novos profissionais como um pré-requisito para o fornecimento do crachá de 

identificação), capacitou em 2015 um total de 806 pessoas. 
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  Quadro 10. 

Programa de Capacitação Profissional em Biossegurança do IOC: 
módulos, cursos e disciplina realizados em 

2015.Curso/Módulos/Disciplina 

No de alunos 
capacitados 

Módulo Introdutório 69 

Módulo Risco Biológico 27 

Módulo Risco Físico 23 

Módulo Gestão da Qualidade em Laboratório Clínico 33 

Curso QBA/On-line – Sensibilização em Gestão da Qualidade, 

Biossegurança e Ambiente 
405 

VII Curso Básico de Biossegurança no Trabalho de Campo com 
ênfase na Captura e no Manuseio de Pequenos Mamíferos 

22 

I Curso de Resgate em Situações Adversas 25 

I Curso de Prevenção de incêndios em laboratórios e áreas 
críticas de trabalho 

10 

Disciplina Procedimentos Biossegurança em Laboratórios de 

Pesquisa Biomédica (oferecida nos programas de pós-graduação 
Medicina Tropical, Biodiversidade e Saúde, Ensino em 
Biociências e Saúde, Biologia Parasitária e Biologia Celular e 
Molecular) 

192 

Total de alunos:  806 

 
     Fonte: CIBIO 
 
 Além disso, visando discutir estratégias didáticas que podem ser exploradas no ensino 

de biossegurança, em 2015 também foi oferecido a II Oficina de Didática para Coordenadores 

e Professores de Cursos e Disciplinas de Biossegurança. 

 

Gestão Ambiental 

  

� Durante o curso técnico de Biotecnologia do IOC (Fevereiro) a CIGamb ministrou aula 

“Gestão Ambiental”, abordando assuntos como introdução a legislação ambiental, 

normas e diretrizes laboratoriais, gestão de resíduos e outros;   

� Sensibilização e reciclagem dos colaboradores em Gestão de Resíduos em Laboratórios 

a convite do Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo;  
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� Aula sobre  “Gestão de Resíduos” na disciplina Procedimentos de Biossegurança em 

Laboratórios de Pesquisa Biomédica do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu no 

Instituto Oswaldo Cruz; 

� Participação na XIV Semana Interna de Proteção de Acidentes (SIPAT);  

� Participação na VII Semana do Meio Ambiente de Farmanguinhos/FIOCRUZ com a 

palestra “Gerenciamento de Resíduos”;   

� Realização do ciclo de palestras de capacitação no Programa de Gerenciamento de 

Substâncias Químicas. As palestras são realizadas in loco, isto é, em cada laboratório 

do IOC. Em razão desta auditoria possuir foco sobre laboratórios que trabalham com 

OGMs, estes foram os primeiros a receber as palestras. Esta ação permanece em 2016;  

� Capacitação e sensibilização de usuários de laboratórios in loco através de reuniões, 

antes de visitas do Programa de Gerenciamento de Produtos Químicos ou agendadas; 

� Capacitação e sensibilização de interlocutores de gestão ambiental, visando 

atualização dos interlocutores devido a rotatividade. 

Coleções 

� Participação no 2º Encontro de Coleções Biológicas da Fiocruz- 18 a 20 de agosto. 

� II Simpósio Latino-americano de Coleções Biológicas e Diversidade – Saúde e Ambiente 

e, Nova Lei da Biodiversidade (lei 13.123 de 21 de maio de 2015) – 30 de novembro.  

 

Apoio ao Trabalhador 

 Em 2015, houve um fortalecimento da Seção de Apoio ao Trabalhador do IOC 

(SAT/IOC) com a realização de 139 atendimentos diretos aos colaboradores/trabalhadores. A 

área atuou como mediadora e conciliadora em 7 casos de conflitos interpessoais entre chefias 

e subordinados no local de trabalho. 

 O setor de apoio ao trabalhador, desde 6/7/2015, implantou o Grupo de Meditação 

com periodicidade semanal (20 encontros realizados em 2015), contribuindo para o 

fortalecimento de um espaço de práticas de saúde no ambiente de trabalho. 

 O representante do SAT participou de 15 reuniões/encontros com outras instâncias da 

Fiocruz envolvidas com questões sociais e/ou de saúde (CLAVES, Comissão de Serviço Social de 

Saúde do Trabalhador, Comissão de Violência no CLAVES, NUPAFS e Cooperação Social).   

  

Infraestrutura 
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 No ano de 2015 a Comissão de Obras e Espaços do IOC manteve seus esforços 

concentrados no acompanhamento do projeto do Polo IOC/Far, obra de grande vulto da 

Fiocruz que teve seu processo resgatado mais fortemente em 2013/2014. Numa nova 

perspectiva, este projeto visa oferecer instalações modernas e adequadas a quase 50% dos 

laboratórios do Instituto, além de abrigar laboratórios de pesquisa de Farmanguinhos que já 

mantêm colaboração com laboratórios do IOC. Com este projeto, após décadas de adaptação 

em edifícios construídos para outros fins, o IOC recebe um projeto específico para suas 

necessidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

 Neste contexto, em reuniões periódicas realizadas por essa comissão multidisciplinar, 

são analisadas questões em relação às necessidades dos laboratórios, considerando não 

somente essa nova estrutura, mas principalmente pensando na gestão da mudança para o 

novo modus operandi que será necessário para o Polo.   

 A Comissão, sempre respeitando o pactuado nas reuniões do CD, periodicamente faz 

informes sobre a condução do Processo Polo IOC/Far e atua nas interlocuções junto aos 

laboratórios do Instituto para que haja sempre alinhamento entre IOC (Laboratórios e Gestão), 

Dirac (unidade responsável pelo projeto) e VPDDIG/Fiocruz.  

 Um item marcante em 2015, que “resgatou” os laboratórios para esse processo, foi a 

elaboração dos Planos de Necessidades, nos quais os responsáveis colocaram suas reais 

necessidades de infraestrutura e de atendimento a marcos legais e regulatórios. 

Primeiramente foi desenhado um organograma com os laboratórios que migrarão para o Polo 

com suas principais áreas de apoio, e também foram consideradas eficientes estruturas 

compartilhadas, como plataformas (hoje existentes somente para alguns serviços). Esse 

levantamento servirá como base para que a Comissão indique quais atividades de apoio 

deverão ser expandidas e horizontalizadas para o funcionamento dos laboratórios do Polo. 

 

Gestão documental 

Foram dadas continuidade ao fortalecimento da gestão de documentos no Instituto Oswaldo 

Cruz, como desdobramentos do Programa de Gestão Documental, que tem como objetivo 

geral estabelecer política de gestão documental e viabilizar o acesso à informação no IOC, 

destacando-se as seguintes ações: 

• Projeto de Gestão Documental dos prontuários médicos do Ambulatório de Hepatites. 
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 No tocante à gestão documental e diante da falta de registros das informações em banco de 

dados, o SEARQ deu início ao processo de reformulação do SGA Prontuários. Com essa ação, 

espera-se, já para o próximo ano, a melhoria dos controles e registros realizados; 

• Coordenação do Grupo de Trabalho de implantação do Arquivo Intermediário Central 

da FIOCRUZ 

 O Projeto Arquivo Intermediário Central FIOCRUZ visa a obtenção de dados para 

avaliação do volume da massa documental intermediária (classificada ou não) existente nas 

unidades da Fiocruz, para a implementação de um arquivo intermediário central com a 

perspectiva de obter maior interação entre as unidades, integrar e intensificar as ações 

necessárias para o pleno desenvolvimento do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos 

da Fiocruz - SIGDA.   

 O IOC, por meio da Seção de Arquivo SEARQ/DESIE, é responsável pelo Grupo de 

Trabalho que subsidiará, de acordo com o levantamento documental das unidades 

participantes, dados estatísticos para que a Presidência da FIOCRUZ possa instituir um Arquivo 

Central que comporte toda a documentação intermediária.   
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Leishmanioses (LABTRIP)  

Ana Maria Jansen Franken 

Serviço de Referência em Tipagem de Leishmania  

Elisa Cupolillo  

Serviço de Referência em Vigilância Entomológica: Taxonomia e Ecologia de Vetores das 
Leishmanioses  

Elizabeth Ferreira Rangel  

Serviço de Referência em Vigilância Entomológica transmissão de Malária Extra-Amazônica 
(LTH)  

Ricardo Lourenço de Oliveira  

Serviço de Referência para Carbúnculo  

Leon Rabinovitch  

Serviço de Referência para Enteroviroses  

Edson Elias da Silva  

Serviço de Referência para Rotaviroses  

José Paulo Gagliardi Leite  

Serviço de Referência para Hantaviroses  

Elba Regina Sampaio de Lemos  

Serviço de Referência para Hepatites Virais  

Elizabeth Lampe  

Serviço de Referência para Influenza  

Marilda Agudo Mendonça Teixeira de Siqueira  

Serviço de Referência para Leptospirose  
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Serviço de Referência para Riquetsioses  

Elba Regina Sampaio de Lemos  

Serviço de Referência para Síndrome Respiratória Aguda Grave  

Marilda Agudo Mendonça Teixeira de Siqueira  

Serviço de Referência para Vetores das Riquétsias  

Gilberto Salles Gazeta  

Serviço de Referência para Viroses Exantemáticas  

Marilda Agudo Mendonça Teixeira de Siqueira  

Coleção de Artrópodes Vetores Ápteros  

Marinete Amorim  

Coleção de Bactérias da Mata Atlântica  

Verônica Viana Vieira  

Coleção de Bactérias de Origem Hospitalar  

Marise Dutra Asensi  

Coleção de Campylobacter  

Sheila da Silva Duque  

Coleção de Ceratopogonidae  

Maria Luisa Felippe Bauer  

Coleção de Culicídeos  

Teresa Fernandes Silva do Nascimento 

Coleção de Culturas de Fungos  

Aurea Maria Lage de Moraes 

Coleção de Culturas do Gênero Bacillus e Gêneros Correlatos  

Leon Rabinovitch  

Coleção de Enteropatógenos Bacterianos  

Dália dos Prazeres Rodrigues  

Coleção de Febre Amarela  

Marcelo Pelajo Machado  
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Coleção de Leishmania  

Elisa Cupolillo  

Coleção de Listeria  

Deyse Christina Vallim da Silva  

 

Coleção de Simulídeos  

Marilza Maia Herzog  

Coleção de Triatomíneos  

José Jurberg  

Coleção de Trypanosoma de Reservatórios Silvestres, Domésticos e Vetores  

Ana Maria Jansen Franken 

Coleção Entomológica  

Jane Margaret Costa Von Sydow  

Coleção Helmintológica  

Marcelo Knoff  

Coleção Malacológica  

Silvana Aparecida Rogel Carvalho Thiengo  

Coleção Micológica de Trictrichomaceae  

Mário Jorge de Araújo Gatti  

Vice-Diretoria de Ensino, Informação e Comunicação  

Elisa Cupolillo  

Secretaria Acadêmica – SEAC  

Daniele Lobato 

 
Coordenação de Pós–graduação Stricto sensu em Medicina Tropical  

Martha Cecília Suarez Mutis  

Coordenação de Pós–graduação Stricto sensu em Biologia Celular e Molecular  

Leila Mendonça Lima  

Coordenação de Pós-graduação Stricto sensu em Biologia Parasitária  

Rafael Maciel de Freitas  



 

 

101 

Coordenação de Pós-graduação Stricto sensu em Biociências e Saúde  

Ricardo Francisco Waizbort  

 

Coordenação de Pós-Graduação Stricto sensu em Biologia Computacional e Sistemas   

Ernesto Raúl Caffarena  

Coordenação de Pós-Graduação Stricto sensu em Biodiversidade e Saúde  

Cleber Galvão Ferreira  

Coordenação de Pós-graduação Lato sensu em Entomologia Médica  

Anthony Erico Guimarães 

Coordenação de Pós-graduação Lato sensu em Malacologia  

Silvana Aparecida Rogel Carvalho Thiengo  

Coordenação de Pós-graduação Lato sensu em Biociências e Saúde  

Juliana De Meis Dias Costa  

Coordenação de Pós-graduação Lato sensu em Ensino em Ciência, Arte e Cultura  

Valéria da Silva Trajano  

Coordenação do Curso Técnico em Biotecnologia  

Paulo Roberto Soares Stephens e Dario Eluan Kalume  

Serviço de Produção e Tratamento de Imagens – SPTI  

Genilton José Vieira 

Serviço de Jornalismo e Comunicação – SEJOR  

Raquel Aguiar  

Editoria da Revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz  

Ricardo Lourenço de Oliveira  

Editoria Executiva das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz  

Hikmat Abrahim Zein  
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Representantes da Diretoria 
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Eliane Veiga da Costa  

Elisa Cupolillo  

Hugo Caire de Castro Faria-Neto  

Valber da Silva Frutuoso  

Representantes de Laboratórios  

AIDS e Imunologia Molecular  

Titular – Monick Lindenmeyer Guimarães 

Suplente – José Henrique da Silva Pilotto 

Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental  

Titular – Claudia Portes Santos Silva  

Suplente – Mario Jorge Araújo Gatti  

Avaliação em Ensino e Filosofia das Biociências  

Titular – Mauricio Roberto Pinto da Luz  

Suplente – Ricardo Francisco Waizbort  

Biodiversidade Entomológica  

Titular – Jane Margaret Costa Von Sydow  

Suplente – Márcio Eduardo Felix  

Biologia Celular  

Titular – Maria de Nazaré Soeiro  

Suplente – Solange Lisboa de Castro  

Biologia Computacional e Sistemas  

Titular – Alberto Martin Rivera Dávila  

Suplente – Fabio Faria da Mota   

Biologia das Interações  

Titular – Joseli Lannes Vieira  

Suplente – Danielle Grynszpan, Verônica Schmitz Pereira e Daniel Gibaldi  

Biologia de Tripanossomatídeos  

Titular – Ana Maria Jansen Franken  

Suplente – André Luiz Rodrigues Roque e Valquiria Trajano de Menezes 
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Biologia e Parasitologia Mamíferos Silvestres Reservatórios  

Titular – Arnaldo Maldonado Jr  

Suplente – Paulo Sérgio D’Andréa e Marcio Neves Bóia   

Biologia Estrutural  

Titular – Helene Santos Barbosa 

Suplente – Suzana Corte Real Faria 

Biologia Molecular Aplicada em Micobactérias  

Titular – Adalberto Rezende Santos  

Suplente – Philip Noel Suffys  

Biologia Molecular de Flavivírus  

Titular – Myrna Cristina Bonaldo  

Suplente - Lidiane Menezes Souza Raphael 

Biologia Molecular de Insetos  

Titular – Rafaela Vieira Bruno  

Suplente -Luciana Ordunha Araripe 

Biologia Molecular de Parasitos e Vetores  

Titular – Yara Maria Traub Cseko  

Suplente – Antonio Jorge Tempone  

Biologia Molecular e Doenças Endêmicas  

Titular – Constança Felícia de Paoli de Carvalho Britto  

Suplente – Carlos Roberto Alves e Otacilio da Cruz Moreira 

Bioquímica de Proteínas e Peptídeos  

Titular – Floriano Paes Silva Junior  

Suplente – Mário Roberto Senger 

Bioquímica de Tripanossomatídeos  

Titular – Marilene Marcuzzo do Canto Cavalheiro  

Suplente – Eduardo Caio Torres dos Santos e Elmo Eduardo de Almeida Amaral  

Bioquímica e Fisiologia de Insetos  

Titular – Fernando Ariel Genta 
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Suplente – Daniele Pereira de Castro 

Biotecnologia e Fisiologia de Infecções Virais  

Titular – Ada Maria de Barcelos Alves  

Suplente – Simone Morais da Costa  

Comunicação Celular  

Titular – Cristina Alves Magalhães de Souza  

Suplente – Luiz Anastácio Alves e Renato Matos Lopes  

Desenvolvimento Tecnológico em Virologia  

Titular – Marcelo Alves Pinto  

Suplente – Jaqueline Mendes de Oliveira e Vanessa Salete de Paula  

Díptera  

Titular – Anthony Erico da Gama Guimarães  

Suplente – Maria Luiza Felipe Bauer e Jerônimo Augusto Fonseca Alencar  

Doenças Parasitárias  

Titular – José Rodrigues Coura  

Suplente – Martha Cecília Suárez Mutis  

Ecoepidemiologia da Doença de Chagas  

Titular – Marli Maria Lima 

Suplente – Otília Maria Fonseca Sarquis e Marcelo Weksler 

Educação em Ambiente e Saúde  

Titular – Lucia Rotenberg 

Suplente – Simone Souza Monteiro 

Enterobactérias  

Titular – Dalia dos Prazeres Rodrigues  

Suplente – Elizabeth Cristina Praseres Rodrigues 

Enterovírus  

Titular – Edson Elias da Silva  

Suplente – Fernanda Marcicano Burlandy e Ivanildo Pedro de Sousa Junior 

Entomologia Médica e Forense 
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Titular - Margareth Maria de Carvalho Queiroz 

Suplente – Viviane Zahner 

Epidemiologia de Malformações Congênitas 

Titular – Maria da Graça Figueiredo Pereira Dutra 

Suplente - Fernando Regla Vargas 

Epidemiologia e Sistemática Molecular  

Titular – Fernando Araujo Monteiro  

Suplentes –Filipe Anibal Carvalho Costa  

Esquistossomose Experimental  

Titular – Marilia Sirianni dos Santos Almeida 

Suplente – Geraldo Rodrigues Garcia Armôa  

Estudos Integrados em Protozoologia 

Titular – Claudia Masini D’Avila Levy 

Suplente - Helena Lúcia Carneiro Santos 

Fisiologia Bacteriana  

Titular – Leon Rabinovitch  

Suplente – Clara de Fátima Gomes Cavados  

Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores  

Titular – José Bento Pereira Lima 

Suplente – Cynara de Melo Rodovalho 

Flavivírus  

Titular – Rita Maria Ribeiro Nogueira  

Suplente – Ana Maria Bispo de Filippis e Flavia Barreto dos Santos 

Genética Humana  

Titular – Pedro Hernan Cabello Acero  

Suplente – Mario Campos Junior 

Genética Molecular de Microorganismos  

Titular – Ana Carolina Paulo Vicente  

Suplente – Erica Lourenço da Fonseca  
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Genômica Funcional e Bioinformática 

Titular –Mariana Caldas Waghabi 

Suplente – Leila de Mendonça Lima e Wim Maurits Sylvain Degrave  

Hanseníase  

Titular – Milton Ozório Moraes  

Suplente – José Augusto da Costa Nery  

Hantaviroses e Rickettsioses  

Titular – Elba Regina Sampaio de Lemos  

Suplente – Renata Carvalho de Oliveira Pires dos Santos e Tatiana Rozental Burdman 

Helmintos Parasitos de Peixes  

Titular – Simone Chinicz Cohen  

Suplente – Marcia Cristina Nascimento Justo  

Helmintos Parasitos de Vertebrados  

Titular – Rosângela Rodrigues e Silva  

Suplente – Fernanda Barbosa de Almeida da Cunha  

Hepatites Virais  

Titular – Elisabeth Lampe  

Suplente – Lia Laura Lewis Ximenes de Souza Rodrigues  

Imunofarmacologia  

Titular – Patrícia Torres Bozza  

Suplente – Adriana Ribeiro Silva  

Imunologia Clínica  

Titular – Rosa Teixeira de Pinho 

Suplente – Paulo Renato Zuquim Antas e Ana Cristina Nogueira 

Imunologia Viral  

Titular – Elzinandes Leal Azeredo  

Suplente – Claire Fernandes Kubelka e Luzia Maria de Oliveira Pinto  

Imunomodulação e Protozoologia  

Titular – Katia da Silva Calabrese  
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Suplente – Tania Zaverucha do Valle 

Imunoparasitologia  

Titular – Fátima da Conceição Silva  

Suplente – Álvaro Luiz Bertho dos Santos e Josué Costa de Lima Junior 

Inflamação  

Titular – Marco Aurélio Martins  

Suplente – Vinícius de Farias Carvalho  

Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos 

Titular – Tania Cremonini de Araújo-Jorge 

Suplente – Andrea Henriques Pons, Antonio Henrique Almeida de Moraes Neto e Marcio Luiz 
Braga Correa de Mello 

Interdisciplinar de Pesquisas Médicas  

Titular – Alda Maria da Cruz  

Suplente – Claude Pirmez  

Interdisciplinar de Vigilância Entomológica em Díptera e Hemíptera 

Titular – Elizabeth Ferreira Rangel  

Suplentes – Jacenir Reis dos Santos Mallet 

Investigação Cardiovascular  

Titular – Eduardo Veras Tibiriçá  

Suplente – Anissa Daliry 

Malacologia  

Titular – Silvana Aparecida Rogel Carvalho Thiengo  

Suplente – Monica Lemos Ammon Fernandez e Suzete Rodrigues Gomes 

Microbiologia Celular  

Titular – Flávio Alves Lara   

Suplente –Maria Helena Feres Saad 

Morfologia e Morfogênese Viral  

Titular - Débora Ferreira Barreto Vieira 

Suplente - Ortrud Monica Barth Schatzmayr 

Mosquitos Transmissores de Hematozoários  
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Titular – Ricardo Lourenço de Oliveira 

Suplentes – Maria Goreti de Rosa Freitas e Rafael Maciel de Freitas 

Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos  

Titular – José Jurberg  

Suplente – Cleber Galvão Ferreira 

Patologia  

Titular – Marcelo Pelajo Machado  

Suplente – Ester Maria Mota e Luzia Fátima Gonçalves Caputo 

Pesquisa em Infecção Hospitalar  

Titular – Marise Dutra Asensi  

Suplente – Ana Paula D’Alincourt Carvalho Assef  

Pesquisa em Malária  

Titular – Claudio Tadeu Daniel Ribeiro  

Suplente – Maria de Fátima Ferreira da Cruz e Lilian Rose Pratt-Ricio  

Pesquisa sobre o Timo  

Titular – Vinícius Cotta de Almeida  

Suplente – Daniella Arêas Mendes da Cruz e Dumith Chequer Bou-Habib  

Pesquisas em Leishmaniose  

Titular – Renato Porrozzi de Almeida 

Suplente – Patrícia Cuervo Escobar e Mariana Cortes Boité 

Simulídeos , Oncocercose e Infecções Simpátricas: Mansonelose e Malária 

Titular – Marilza Maia Herzog  

Suplente – Dalma Maria Banic  

Taxonomia, Bioquímica e Bioprospecção de Fungos  

Titular – Aurea Maria Lage Moraes  

Suplente – Cintia de Moraes Borba  

Toxinologia  

Titular – Jonas Enrique Perales Aguilar  

Suplentes – Ana Gisele da Costa Neves-Ferreira  
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Toxoplasmose e outras Protozooses 

Titular – Maria Regina Reis Amendoeira  

Suplente – Maria Auxiliadora de Sousa 

Ultraestrutura Celular  

Titular – Mirian Claudia Pereira  

Suplentes – Claudia Magalhães Calvet 

Virologia Comparada e Ambiental  

Titular – José Paulo Gagliardi Leite  

Suplentes – Marize Pereira Miagostovich e Mônica Simões Rocha Ferreira  

Virologia Molecular  

Titular – Christian Maurice Gabriel Niel  

Suplente – Natalia Motta de Araujo e José Junior França de Barros 

Vírus Respiratório e Sarampo  

Titular – Marilda Agudo Mendonça de Teixeira Siqueira  

Suplente – Fernando Couto Motta e Maria de Lourdes Aguiar Oliveira  

Zoonoses Bacterianas  

Titular – Deyse Christina Vallin 

Suplente – Ilana Teruskin Balaciann 

Representantes de Categoria  

Pesquisador 

Titular – Leonardo José Moura de Carvalho 

Suplente – Danuza de Almeida Esquenazi 

Tecnologistas  

Titular – Ana Lucia de Aguiar Pires 

Suplente – André Teixeira da Silva  

Analistas  

Titular – Ana Cláudia Meirelles Penna Vasques 

Suplente – José Luiz Lopes de Oliveira 

Técnicos  
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Titular – Daniel Daipert Garcia  

Suplente – Messias da Silva 

Técnicos de Gestão 

Titular – Gutemberg Washington Brito 

Suplente – Tania Maria Mello da Silva 

Alunos de Pós-Graduação 

Titular – Maria Fantinatti Fernandes da Silva 

Suplente – Geovane Dias Lopes 

Câmara Técnica de Gestão 

Marcelo Pelajo Machado – Coordenador  

Ana Cláudia Meirelles Penna Vasques 

Charles da Silva Bezerra 

Christian Maurice Gabriel Niel 

Claudia Masini D’Avila Levy 

Gisele Pinto de Oliveira 

José Luiz Lopes de Oliveira 

José Vicent Payá Neto  

Katia da Silva Calabrese 

Mario Jorge de Araujo Gatti  

Murilo de Alencar Souza Oliveira  

Vinicius Cotta de Almeida 

Câmara Técnica de Serviços de Referência  

Eduardo de Mello Volotão – Coordenador  

Ana Maria Bispo de Filippis  

Fernando do Couto Motta  

José Carlos Couto Fernandez  

Katia da Silva Calabrese  

Silvana Aparecida Rogel Carvalho Thiengo  

Lia Laura Lewis Ximenes de Souza Rodrigues  



 

 

111 

Câmara Técnica de Coleções e Acervos Científicos  

Delir Corrêa Gomes Maués da Serra Freire – Coordenadora  

Clara de Fatima Gomes Cavados 

 Elizabeth Ferreira Rangel 

Arion Túlio Aranda  

Áurea Maria Lages de Moraes 

Claudia Masini D Ávila Levy 

José Jurberg 

Leon Rabinovitch 

Marcio Eduardo Felix  

Marcelo Pelajo Machado  

Marilza Maia Herzog  

Marise Dutra Asensi  

Silvana Aparecida Rogel Carvalho Thiengo  

Câmara Técnica de Ensino  

Elisa Cupolillo – Coordenadora  

Cleber Galvão Ferreira  

Ernesto Raúl  Caffarena 

Leila de Mendonça Lima 

Martha Cecília Suarez Mutis 

Patricia Machado Rodrigues e Silva Martins 

Rafael Maciel de Freitas 

Ricardo Waizbort 

Maria Fantinatti Fernandes da Silva – Representante dos alunos da Pós-graduação 

Câmara Técnica de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

Patricia Torres Bozza – Coordenadora  

Alda Maria da Cruz 

Daniel Forsin Buss 

Dumith Chequer Bou-Habib 
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Jonas Enrique Perales Aguilar 

José Henrique da Silva Pilotto 

Joseli Lannes Vieira 

Mauricio Roberto Motta Pinto da Luz  

Comissão Interna de Biossegurança  

Ricardo Cunha Machado – Presidente  

Vinicius Cotta de Almeida – Vice-Presidente  

Ana Gisele Costa Neves Ferreira  

Ana Paula D’Alincourt Carvalho Assef 

Carlos Alberto Muller 

Cintia de Moraes Boba 

Dalziza Victalina de Ameida 

Geraldo Rodrigues Garcia Armôa  

Giuliana Viegas Schirato  

Harrison Magdinier Gomes 

Marcelo Pelajo Machado  

Marcia Leite Baptista 

Maria Cristina Troncoso Ribeiro Pessoa  

Maria Nazaré Corrêa Soeiro  

Sandra Regina Rodrigues Simonetti  

Comissão Interna de Gestão Ambiental  

Gisela Lara da Costa – Coordenadora  

Martha Macedo de Lima Barata – Vice-Coordenadora  

Paulo Sérgio D´Andréa  

Núbia de Carvalho Motta  

Ana Luzia Lauria Filgueiras  

Andréa Natividade da Silva 

Clara de Fátima Gomes Cavados  

Cláudia Mara Lara Melo Coutinho  
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Fátima Cristina Mendes Magalhães  

Luzia Fátima Gonçalves Caputo  

Monica Ammon Fernandez  

Mônica Márcia Martins de Oliveira  

Raquel Mazzei Moura de Andrade Lins  

Renata Soares Dias de Souza  

 

Comissão Interna de Obras e Espaços  

Wilson Savino – Coordenador  

Ana Claudia Meirelles Penna Vasques 

Fernando Ariel Genta 

Gisela Lara da Costa 

Giuliana Viegas Schirato 

Gilmara Muniz 

Jonas Enrique Perales Agilar  

Leon Rabinovitch  

Ricardo Cunha Machado  

Saada Lima Chequer Fernandez  

Valber da Silva Frutuoso 

Comissão de Ética no Uso de Animais em Pesquisas  

Flavio Alves Lara – Coordenador 

Cecília Jacques de Almeida – Coordenadora Adjunto 

Ada Maria Barcellos Alves 

Carlos Roberto Alves 

Dalma Maria Banic 

Eduardo Fonseca Pinto 

Jéssica da Silva Ferreira 

Leonardo José de Moura Carvalho 

Marilene Marcuzzo do Canto Cavalheiro 
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Paula Mello de Luca 

Luciana Vieira Wandermurem – Assessora Administrativa 

Comissão do Programa IOC nas Escolas  

Rafaela Vieira Bruno – Coordenadora 

Claudia Masini D’avila Levy 

Elisa Cupolillo 

Juliana De Meis Dias Costa 

Patrícia Machado Rodrigues e Silva 

 

 

 


