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MENSAGEM DA DIRETORIA 

Somos cerca de dois mil profissionais e estudantes dedicados à Ciência e à Saúde. A síntese das 

atividades do Instituto Oswaldo Cruz realizadas em 2013 e 2014 foi feita a muitas mãos, que, 

ao longo deste período, contribuíram para o êxito e o fortalecimento das ações institucionais. 

Assumimos a Diretoria em 27 de maio de 2013 certos de que a gestão seria bastante produtiva 

e prazerosa, já que estávamos empenhados em transformar as ideias em ações.  

Como uma das marcas destes dois primeiros anos, ressaltamos a conectividade com as demais 

Unidades e com a Presidência da Fiocruz. O Programa Jovem Cientista do IOC, proposto pela 

nossa Diretoria, configurou-se em iniciativa incorporada pela Vice-Presidência de Pesquisa e 

Laboratórios de Referência da Fiocruz. O Programa, que abriu sua primeira chamada de 

projetos em 2014, tem como intuito reforçar a inserção de jovens cientistas nas diversas áreas 

de pesquisa da Instituição. A decisão da Vice-Presidência em encampar a ideia surgiu da 

percepção de que, devido a seu escopo, este programa terá maior abrangência se trabalhado 

no âmbito da Fiocruz como um todo. 

Outro ponto marcante foi a estruturação da Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação, 

focada em facilitar as atividades do corpo científico do Instituto. A ideia desta Plataforma 

obedeceu a uma lógica de transversalidade. Tendo a participação do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT/IOC), da Assessoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I/IOC) e 

com o apoio da Coordenação de Gestão Tecnológica da Fiocruz (GESTEC), desenvolvemos um 

escritório central, cuja responsabilidade é coordenar a prospecção de editais de fomento, dar 

suporte à elaboração de projetos e gerenciar recursos adquiridos a partir de projetos 

aprovados.  

Ainda no âmbito da Pesquisa, vale citar que a produção científica do Instituto manteve o seu 

patamar de crescimento evidenciado pelo indicador de ‘Incremento de artigos em publicações 

indexadas’. O mesmo destaque pode ser conferido ao indicador ‘Percentual de artigos 

publicados com fator de impacto ≥ 1,3’, no qual superamos a meta programada. Embora 

estejamos cientes de que os parâmetros de natureza numérica não reflitam o impacto social 

de nossas pesquisas, eles apontam para a excelência científica do que é produzido no IOC. Não 

há dúvida, no entanto, de que precisamos avançar no desenvolvimento de critérios mais 

qualitativos de avaliação da pesquisa desenvolvida em nosso Instituto. 

As melhorias estruturais e administrativas no Centro de Experimentação Animal, a 

implementação da Comissão de Ética no Uso de Animais no âmbito do Instituto (CEUA/IOC), a 

criação e organização da discussão sobre o conceito de Laboratório de Pesquisa e o novo 

processo de credenciamento dos Laboratórios de Pesquisa também foram atividades 

desenvolvidas no biênio. 

As excelentes notas obtidas pelos Programas de Pós-graduação Stricto sensu  do Instituto no 
processo trienal de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) estão entre as grandes conquistas e refletem o esforço concentrado e 
continuado de uma série de pessoas. Os Programas de Pós-graduação em Biologia Celular e 
Molecular e em Biologia Parasitária se destacaram em suas áreas de atuação e alcançaram a 
nota 7 – pontuação máxima, que indica desempenho equivalente a padrões internacionais de 
excelência. Foram iniciadas ações no sentido de promover maior integração entre os 
Programas de Pós-graduação do IOC e em relação aos demais Programas da Fiocruz. Uma 
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conquista do período foi a implementação de um sistema de avaliação de disciplinas. Além 
disso, foi estabelecido o Programa de Qualificação Profissional voltado para técnicos que 
atuam no IOC, de forma articulada à  formação de nível técnico. 

Destaques relacionados à atuação dos nossos Serviços de Referência e das nossas Coleções 

Biológicas também podem ser mencionados. Resultado de vários anos de trabalho conjunto 

entre a Direção do IOC e a Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, o 

ambulatório de hanseníase Souza Araújo obteve acreditação junto à Joint Commission 

International/JCI, reconhecida mundialmente.  

Nestes dois primeiros anos de gestão, realizamos um diagnóstico para avaliar o grau de 

implantação de requisitos da qualidade nos Laboratórios de Pesquisa – se os mesmos 

possuíam um sistema da qualidade e se este se encontrava em atividade. Ainda em 

consonância com o Programa da Qualidade do IOC, desenvolvemos, também, auditorias 

internas em alguns serviços.   

Tendo a Gestão como elemento articulador que permeia o conjunto de atividades 

institucionais, nestes primeiros 24 meses de gestão valorizamos o planejamento estratégico, o 

reforço do compromisso institucional de longo prazo, a integração entre os setores e a boa 

execução dos recursos públicos. Neste último aspecto, destacamos a importância de termos 

conseguido caminhar de forma tranquila nestes dois anos, marcados por significativo 

contingenciamento orçamentário. 

Para alcançarmos a missão do Instituto de promover a saúde por meio de atividades de 

Pesquisa, Ensino, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação, Serviços de Referência e Coleções 

Biológicas, a atuação do conjunto de profissionais do IOC é de suma importância. Cientes e 

orgulhosos da competência e do compromisso dos nossos trabalhadores e estudantes, 

estamos prontos para continuar esta trajetória de conquistas, sempre mantendo o diálogo na 

construção dos nossos processos, melhorando nossa governança e valorizando nossos 

trabalhadores.  

 

 

 

Wilson Savino 

 

Eliane Veiga da Costa 

Elisa Cupolillo  

Hugo Caire de Castro Faria Neto 

Valber da Silva Frutuoso 
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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 

doenças cardiovasculares, distrofias musculares 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 

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 capacita 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).  
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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.  

 

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 2013, foram 

realizadas 12 reuniões para deliberar sobre questões de grande importância para o 

funcionamento do Instituto como Concurso Público, Orçamento, participação no VI Congresso 

Interno e Estrutura Organizacional. Já em 2014, foram realizadas 10 reuniões cujos principais 

temas abordados foram o VII Congresso Interno da Fiocruz e o Processo de Credenciamento 

dos Laboratórios de Pesquisa do Instituto. Nesse mesmo ano ainda, foi realizado o Colegiado 

de Doutores que tratou da discussão do conceito de laboratório e do processo de 

credenciamento dos Laboratórios de Pesquisa.  

 

No sistema de governança o Instituto possui ainda as Câmaras Técnicas Institucionais. 

Atualmente, estão em funcionamento cinco Câmaras Técnicas (de Pesquisa, Desenvolvimento 

tecnológico e Inovação; Ensino; Coleções Biológicas; Desenvolvimento Institucional e Gestão; 
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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 a de Biossegurança, Gestão Ambiental, 

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.  
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1. PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO EM SAÚDE 

 

 atividade de pesquisa é, provavelmente, a que mais identifica o Instituto Oswaldo 

Cruz (IOC) frente à sociedade e seus pares. Desta forma, a diretoria empenha esforço 

e recursos no sentido de apoiar, viabilizar e facilitar as ações relacionadas a este 

tema. A visão da Diretoria é de atuar, nas várias facetas pertinentes, como um facilitador para 

a realização da pesquisa pelos laboratórios e seus pesquisadores. Dentro desta ótica, buscou-

se, nos últimos dois anos, implementar ações que pudessem refletir em maior eficiência e 

facilidade para o desempenho das atividades de pesquisa no Instituto. Estas ações foram de 

cunho transversal em sua maioria, mas também atendeu a demandas pontuais e específicas de 

pesquisadores e laboratórios que buscaram apoio quando havia viabilidade orçamentária e 

administrativa para o atendimento. Além de atuar como facilitadora da pesquisa, a Diretoria 

desempenhou importante papel no monitoramento e catalogação das atividades relacionadas 

às pesquisas realizadas no Instituto, iniciativa fundamental para o planejamento e análise do 

impacto das medidas facilitadoras. 

Para compor a avaliação de desempenho institucional, a Diretoria do Instituto selecionou cinco 

indicadores intermediários para acompanhamento do macroprocesso de Pesquisa. O indicador 

‘Produtividade Anual por Pesquisador Doutor do Quadro RJU’ objetiva verificar o quantitativo 

de artigos científicos publicados por cada pesquisador doutor da Unidade. A meta estabelecida 

para esse indicador foi de 2 artigos por pesquisador doutor sendo alcançado o valor de 2,16, 

em 2013, e de 2,13, em 2014. Para o indicador ‘Incremento de artigos em publicações 

indexadas’ a meta estabelecida foi de 0,5% anual, alcançando-se o valor de 0,76%, em 2013, e 

de 7,36%, em 2014.  No âmbito qualitativo, o indicador ‘Percentual de publicações indexadas 

de docentes em coautoria com discentes’ mede tanto a qualidade da pesquisa quanto do 

ensino ao ter alunos como coautores de artigos científicos. A meta estabelecida foi de 20%, 

tendo alcançado 23,2% em 2013 e 19,9% em 2014.  Para o indicador ‘Percentual de artigos 

publicados com fator de impacto ≥ 1,3’, a meta estabelecida foi de 60%, tendo-se alcançado 

66,8% e 81,2% nos anos de 2013 e 2014, respectivamente. Um indicador que busca verificar o 

percentual de bolsistas de produtividade entre os pesquisadores do IOC teve como meta 30% 

e os valores alcançados foram 35,5%, em 2013, e 33%, em 2014. Sendo assim, para todos os 

indicadores selecionados para avaliar a pesquisa, o Instituto alcançou 100% da meta proposta 

no biênio analisado.  

Não obstante, é importante que continuemos a trabalhar no sentido de definir indicadores 

qualitativos, particularmente aqueles relacionados ao impacto social das publicações. 

 

1.1 Produção Científica 

 

De acordo com dados do Sistema Coleta, no biênio 2013-2014 o IOC teve 1.097 publicações 

científicas, sendo que em 2013 os pesquisadores do IOC produziram 535 artigos, sendo 89,5% 

em periódicos indexados nas bases Web of Science, PubMed, SciELO e Qualis. Já em 2014, 

foram publicados 567 artigos, sendo 89,6% nas mesmas bases de indexação. No período 2009-

2014 (Figura 1), pode-se observar uma leve tendência (linear) crescente no número de 

publicações indexadas do IOC, passando de 422, em 2009, para 508 em 2014; um aumento de 

18,7% com relação ao início do período, o que corresponde a um crescimento médio anual de 

3,7%. 

 

A 
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Figura 1: Produção Científica do Instituto Oswaldo Cruz, por indexação: 2009-2014. 

 

 
Fonte: Sistema Coleta / IOC. 

 

A figura 2 apresenta a distribuição das publicações científicas do IOC de acordo com o fator de 

impacto no período de 2009-2014. Houve um incremento no último biênio no número de 

artigos publicados em todas as faixas. Vale ressaltar que em 2013 várias revistas mudaram a 

sua classificação gerando redução do fator de impacto das mesmas. 

 

Figura 2: Publicação Científica do Instituto Oswaldo Cruz vs Fator de Impacto (FI): 2009-2014. 

 

 
Fonte: Sistema Coleta / IOC. 

 

As figuras 3 e 4 apresentam um breve panorama da diversidade da publicações científicas 

indexadas do IOC nos anos de 2013 e 2014. Neste biênio, segundo o tipo de publicação, artigos 

científicos compuseram quase a totalidade da produção indexada do IOC (94,0% em 2013 e 

88,7% em 2014 (Figura 3). Individualmente, a revista PLoS One foi o periódico científico que 

mais publicou artigos do IOC (82 artigos, com Fator de Impacto (FI) igual a 3,53), seguida da 

revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (64 artigos; FI=1,56) e da Parasite Vectors (39 

artigos; FI= 3,25) (Figura 4). Conforme ilustrado na figura 5, por categorias temáticas1, a maior 

                                                 
1 Subject Category, apenas para as publicações do IOC indexadas no Web of Science. Classifica os 
periódicos por “áreas” temáticas. Por extrapolação, podemos utilizar essa informação como proxy para 
identificar as áreas temáticas da publicação do IOC.  
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parte das publicações do IOC enquadra-se mais frequentemente à área de ‘Parasitologia’ 

(n=149), acompanhada pela ‘Medicina Tropical’(n=112) e ‘Doenças Infecciosas’ (n=80).  

 

Figura 3:  Publicação Científica do Instituto Oswaldo Cruz  versus tipo de publicação: 2013- 

2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sites: Web of Science, PubMed e SciELO. 

Obs. A diferença no número total de artigos deve-se ao não preenchimento da variável tipo de publicação na base 

de dados de busca de artigos. 

 

Figura 4: Publicação Científica do Instituto Oswaldo Cruz nos principais periódicos: 2013-

2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sites Web of Science, PubMed e SciELO.  

Obs: Frequência  ≥ 9. 
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Figura 5: Publicação Científica do Instituto Oswaldo Cruz por categorias temáticas: 2013-

2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Web of Science. 

Obs: Apenas para as publicações indexadas no Web of Science. Frequência ≥ 15  

 

Como podemos observar na figura 6, no que diz respeito à colaboração institucional (segundo 

a afiliação institucional dos autores), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi a 

principal instituição parceira externa, em número de publicações científicas (com 27,0% do 

total de publicações indexadas). Intramuros, as maiores colaborações foram estabelecidas com 

o Instituto Nacional de Infectologia (INI) e a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

(ENSP), com 10,1% e 6,3% respectivamente. Vale ressaltar, no entanto, que o somatório de 

colaborações com unidades internas à Fiocruz, ultrapassa a colaboração com a UFRJ. Por sua 

vez, o país que mais desenvolveu atividades colaborativas com o IOC, traduzidas em 

publicações científicas, foram os Estados Unidos da América, com 33,3% do total, seguido por 

Argentina e França, com, respectivamente, 8,5% e 7,6% (Figura 7). 

 

Figura 6: Distribuição de artigos científicos originados de colaborações do IOC com 

instituições colaboradoras: 2013-2014. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sites Web of Science, PubMed e SciELO. 

 Obs: Frequência  ≥  7. 
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Figura 7: Distribuição de artigos científicos originados de colaborações internacionais do IOC, 

segundo o país de afiliação institucional dos autores: 2013-2014. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Sites Web of Science, PubMed e SciELO. 

Obs: Frequência ≥ 10 . 

 

No que diz respeito à publicação de livros, no biênio 2013 e 2014, destacam-se os livros 

abaixo:  

 Atlas Iconográfico dos Triatomíneos do Brasil (Vetores da Doença de Chagas), 

publicado pela Fiocruz com autoria dos pesquisadores Carolina Branco Dale Coutinho, 

Cleber Galvão Ferreira, Dayse da Silva Rocha, Felipe Ferraz Figueiredo Moreira, Isabelle 

da Rocha Silva Cordeiro, José Jurberg, Juliana Mourão dos Santos Rodrigues, Valdir 

Dias Lamas Junior, pesquisadores do Laboratório Nacional e Internacional de 

Referência em Taxonomia de Triatomíneos (2014);  

 Cadernos de práticas e soluções uma construção coletiva para a promoção da saúde, 

publicado pela Fiocruz com autoria do pesquisador Wagner Alexandre Costa do 

Laboratório de Transmissores de Leishmanioses (2014); 

 Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias, publicado pela editora Grupo 

Editorial Nacional GEN - Guanabara Koogan com autoria do José Rodrigues Coura, do 

Laboratório de Doenças Parasitárias (2013); 

 Leishmanioses do Continente Americano, publicado pela Editora Fiocruz organizado 
pelos pesquisadores Fatima Conceição-Silva, do Laboratório de Imunoparasitologia e 
Carlos Alberto Alves do Laboratório de Biologia Molecular e Doenças Endêmicas 
(2014);  

 Manual de capacitación para la detección de trypanosoma cruzi por lós microscopistas 

depaludismo y los técnicos de laboratório de la red publica, com autoria dos 

pesquisadores Angela Cristina Veríssimo Junqueira, Carlos Jose de Carvalho Moreira e 

Teresa Cristina Monte Gonçalves do Laboratório de Doenças Parasitárias (2014); 
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 South American Monogenoidea parasites of fishes, amphibians and reptiles, publicado 

pela editora Oficina de Livros com autoria das pesquisadoras Anna Kohn Hoineff, 

Marcia Cristina Nascimento Justo e Simone Chinicz Cohen do Laboratório de Helmintos 

Parasitas de Peixe (2013); 

 Série em Biologia Celular e Molecular: Métodos Experimentais no Estudo de proteínas, 

publicado pela editora Fiocruz com autoria dos pesquisadores Francisco Odencio de 

Oliveira Junior, Karina Mastropasqua Rebello e Narayana Fazolini Paula Bastos e 

Rozana Côrte Real Faria, pesquisadores do Laboratório de Toxinologia (2013); 

 Série em Biologia Celular e Molecular - Imunofarmacologia - Volume 2, publicado pela 

editora Fiocruz com autoria dos pesquisadores Alessandra Mendonça Siqueira, Ana 

Caroline Costa da Silva, Bianca Torres Ciambarella, Fábio Pereira Mesquita dos Santos, 

Kelly Grace Magalhães, Priscilla Christina Olsen, Rafael Marques Cardoso, do 

Laboratório de Inflamação (2014); 

 South American Trematodes parasites of amphibians and reptiles, publicado pela 

editora Oficina de Livros com autoria das pesquisadoras Anna Kohn Hoineff e Berenice 

Maria Fernandes de Lima do Laboratório de Helmintos Parasitas de Peixe (2014). 

 

Prêmios, títulos e homenagens 

No biênio 2013-2014, o IOC foi agraciado com diferentes prêmios e homenagens. De 

estudantes a pesquisadores eméritos, contribuições científicas ganharam reconhecimento 

nacional e internacional e levaram o Instituto a faturar mais de 120 prêmios, sendo 36 deles 

(30%) na categoria Menção Honrosa. Esse reconhecimento é fruto do esforço e da dedicação 

de nossos profissionais e alunos, e certamente servirão de incentivo para que novos estudos 

sejam desenvolvidos com o firme propósito de contribuir para a melhoria da saúde da 

população. Segue abaixo a descrição dos principais prêmios recebidos pelo IOC. 

1. Prêmio Fundação Conrado Wessel de 2013 elegeu o pesquisador emérito da Fiocruz e 

ex-diretor do IOC José Rodrigues Coura como personalidade do ano na categoria Medicina.  

 2. Trabalho desenvolvido no Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária faturou 

menção honrosa no Prêmio Capes de Teses, em 2013. De autoria de Caroline Pereira 

Bittencourt Passaes e orientação da pesquisadora do Laboratório de Aids e Imunologia 

Molecular, Mariza Morgado, o trabalho intitulado 'Estudos sobre aspectos virais e 

genéticos relacionados à integrase e ao processo de integração do HIV-1' recebeu menção 

honrosa na categoria Ciências Biológicas III. 

3. O Congresso Internacional de Leishmanioses, conhecido como World Leish, premiou, em 

2013, na área de ‘Genética, Evolução e Taxonomia’ o Laboratório de Pesquisa em 

Leishmaniose pelo trabalho ‘Análise de sítios ambíguos nas sequências de um fragmento 

do gene 6pdg de Leishmania spp: multiclonalidade ou heterozigose?’, de autoria da 

bolsista de Iniciação Científica Taíse Salgado de Oliveira, e orientação da Dra. Elisa 

Cupolillo. 

4. Uma estratégia de pesquisa inovadora para o controle da dengue, que reúne diversos 

pesquisadores de seis países, o Programa ‘Eliminate Dengue: Our Challenge’ (Eliminar a 

Dengue: Nosso Desafio) recebeu o prêmio ‘Australian Infectious Diseases Research Centre 

Eureka Prize for Infectious Diseases Research 2013’. O programa de pesquisa, liderado pelo 

pesquisador Scott O’Neil, da Universidade de Monash, foi trazido para o Brasil pela Fiocruz 

http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1934&query=simple&search_by_authorname=all&search_by_field=tax&search_by_headline=false&search_by_keywords=any&search_by_priority=all&search_by_section=all&search_by_state=all&search_text_options=all&sid=32&site=fio&text=premio+capes
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1934&query=simple&search_by_authorname=all&search_by_field=tax&search_by_headline=false&search_by_keywords=any&search_by_priority=all&search_by_section=all&search_by_state=all&search_text_options=all&sid=32&site=fio&text=premio+capes
http://www.fiocruz.br/ioclabs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=2
http://www.fiocruz.br/ioclabs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=2
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/www.worldleish5.org/
http://www.fiocruz.br/ioclabs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=80
http://www.fiocruz.br/ioclabs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=80
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em 2012 com o projeto Eliminar a Dengue: Desafio Brasil, atualmente coordenado pelo 

pesquisador Luciano Moreira. 

5. O Governo Francês concedeu aos imunologistas do IOC Wilson Savino, diretor do IOC, e 

Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, chefe do Laboratório de Pesquisa em Malária a comenda de 

‘Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques’. O prêmio é atribuído a personalidades 

que contribuíram de modo significativo para a educação e a cultura francesas, 

independentemente de suas nacionalidades.  

6. A primeira edição do Prêmio Baldacci de Publicação Científica com o tema Doença de 

Chagas premiou dois trabalhos produzidos por pesquisadores do IOC. O artigo publicado 

pela pesquisadora do Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos, Tania 

Araújo-Jorge, foi o primeiro colocado na categoria ‘artigo de revisão ou comentário de 

importância geral’. Já a publicação da ex-aluna do curso de doutorado do Programa de 

Pós-graduação Stricto sensu em Biologia Parasitária do IOC, Jaline Coutinho Silvério, 

recebeu o prêmio de melhor trabalho na categoria ‘artigo original com importância 

científica’.  

7. Estudo sobre esquistossomose garantiu à aluna Linda Beatriz Pontes de Souza o prêmio 

de ‘Melhor Trabalho da Fiocruz’ na modalidade PROVOC na 21ª Reunião Anual de Iniciação 

Científica. O estudo ‘Caracterização da Atividade Biológica dos Extratos do Caule de 

Moringa ovalifolia Dinter & Berger sobre Biomphalaria glabrata (Say, 1818) em Condições 

de Laboratório’ foi desenvolvido no Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde 

Ambiental do IOC com orientação do pesquisador José Augusto Albuquerque dos Santos. 

8. O Congresso Nacional Argentino homenageou Wilson Savino através do prêmio ‘Luis 

Frederico Leloir’ pelas significativas contribuições ao incremento de cooperações 

internacionais em ciência, tecnologia e inovação com o país vizinho.  

9. A 23ª edição do Congresso Brasileiro de Parasitologia premiou estudos desenvolvidos no 

IOC na categoria ‘Apresentação Oral’, na área de Helmintologia. O trabalho ‘Estudo 

filogenético de isolados de Angiostrongylus cantonensis provenientes de diferentes áreas 

geográficas do Brasil’, de Tainá Carneiro de Castro Monte, aluna do Programa de Pós-

graduação Stricto sensu em Biologia Parasitária , conquistou o segundo lugar. Já o estudo 

‘Análise comparativa dos perfis de reconhecimento de soros do Sul do Brasil reativos para 

hidatidose no immunoblot’, de Simone de Oliveira Mendes, do Laboratório de Helmintos 

Parasitos de Vertebrados, ocupou a terceira colocação. 

10. Duplo reconhecimento no 27º Congresso Brasileiro de Microbiologia. O trabalho 

intitulado ‘Molecular markers for monoxenic trypanosomatids taxonomy’, da estudante 

Carolina Boucinha Martins, do projeto ‘PROEP-IOC/Coleções Biológicas’ orientado 

pela pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular e Doenças Endêmicas, Claudia 

Masini d'Avila Levy, foi o destaque na categoria ‘Coleção de Culturas’. Na categoria 

‘Microbiologia Clínica’, o título de melhor pesquisa foi concedido ao estudo ‘Caracterização 

molecular de Complexo Enterobacter cloacae produtores de blaNDM-1, blaCTX-M-15 

eqnrB4 isolados em hospital do Rio Grande do Sul’, desenvolvido pela pesquisadora do 

Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do IOC, Ana Paula D'Alincourt Carvalho 

Assef. 

11. Três trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório de Bioquímica de Tripanossomatídeos 

foram agraciados durante a '29ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Protozoologia'. 

http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1826&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioclabs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=520
http://www.fiocruz.br/ioclabs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=520
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1982&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=diretor+do+ioc+%E9+homenageado
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1982&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=diretor+do+ioc+%E9+homenageado
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1982&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=diretor+do+ioc+%E9+homenageado
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1956&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=premiado
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1956&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=premiado
http://pgbp.ioc.fiocruz.br/
http://pgbp.ioc.fiocruz.br/
http://www.fiocruz.br/ioclabs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=65
http://www.fiocruz.br/ioclabs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=65
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1937&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=premiado
http://www.fiocruz.br/ioclabs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=40
http://www.fiocruz.br/ioclabs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=79
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Fernanda da Fonseca-Silva, com o trabalho ‘Antileishmanial activities of flavone apigenin’ e 

orientação de Elmo Eduardo de Almeida-Amaral, e Liliane Sena Pinheiro com o trabalho 

‘Effects of Farnesol, an intermediate of mevalonate pathway, on Leishmania amazonensis 

promastigotes’ e orientação de Eduardo Caio Torres-Santos, receberam o 'Zigma Brener 

Award', concedido aos dois melhores pôsteres de cada área temática. Já Luiza Gervazoni 

Ferreira de Oliveira foi agraciada com o 'Walter Colli Award' de melhor apresentação oral 

para o trabalho ‘Antileishmanialeffects of 2’-OH flavanone against potassium antimony 

tatrate-resistant and sensitive promastigotes and amastigotes forms of L .amazonensis’ 

orientado por Elmo Eduardo de Almeida-Amaral.  

12. Encontro Brasileiro de Malacologia contemplou Discente do Programa de Pós-

graduação Stricto sensu em Biodiversidade e Saúde do IOC, Fábio Buchmann, com a 

'Medalha Wladimir Lobato Paraense' pelo melhor trabalho na categoria pôster. O trabalho 

intitulado ‘Formas larvais de trematódeos em gastrópodes límnicos obtidos na usina 

hidrelétrica de Cana Brava, Goiás, Brasil’ foi orientado pela pesquisadora Silvana Aparecida 

Rogel Carvalho Thiengo. 

13. O trabalho ‘Antígeno NS1 dos Vírus Dengue: desempenho de testes disponíveis 

comercialmente e aplicações alternativas para o diagnóstico precoce das infecções por 

dengue’ desenvolvido no Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical venceu o 

‘Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS’, promovido pelo Ministério da 

Saúde. O estudo foi desenvolvido pela estudante Monique da Rocha Queiroz Lima, 

orientada pela pesquisadora Flávia Barreto, pesquisadora do Laboratório de Flavivírus do 

IOC, e co-orientada por Rita Nogueira, chefe do mesmo Laboratório.  

14. A pesquisadora Euzenir Nunes Sarno foi homenageada pelo Comitê Pró-Equidade de 

Gênero e Raça da Fiocruz pelos anos de dedicação à frente do Laboratório de Hanseníase e 

do Ambulatório Souza Araújo. 

15. A Câmara Municipal de Araçatuba homenageou o pesquisador Reginaldo Brazil por 

suas contribuições para o controle da leishmaniose visceral na região. 

16. O ‘Seminário Anual Científico e Tecnológico de Bio-Manguinhos’ concedeu o prêmio 

‘Oswaldo Cruz’, em 2013, ao estudo “Bordetella pertussis: mapeamentos e caracterização 

dos principais epítopos da toxina pertussis e pertactina”, desenvolvido pelo Laboratório de 

Bioquímica de Proteínas e Peptídeos do IOC, coordenado pelo pesquisador Flávio Rocha, 

por sua contribuição para a saúde pública e para a inovação tecnológica. 

17. Com o estudo Involvement of Skeletal Muscle Cell Mitochondria and Endoplasmic 

Reticulum on Toxoplasma gondii Cystogenesis os autores Helene Santos Barbosa e 

Henrique Carneiro de Oliveira do Laboratório de Biologia Estrutural ganham o Prêmio 

Wladimir Lobato Paraense durante 1st Host Pathogen Interactions Meeting. 

18. Por suas contribuições na área de controle biológico, o pesquisador Leon Rabinovitch 

recebeu o título de Sócio Honorário concedido pela Sociedade Entomológica do Brasil. 

19. Em reconhecimento a uma carreira dedicada inteiramente à ciência, o pesquisador 

José Rodrigues Coura recebeu a Comenda Sérgio Arouca de Medicina e Saúde Pública, 

concedida pelo Conselho Federal de Medicina. 

20. Pesquisador Marcello André Barcinski recebeu o ‘SBI Lifetime Achievements Award in 

Immunology’ de 2014, principal honraria concedida pela Sociedade Brasileira de 

Imunologia. 

http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1955&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=pr%EAmio
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1955&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=pr%EAmio
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1955&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=pr%EAmio
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1955&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fheadline=false&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=pr%EAmio
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2234&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2234&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2234&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2234&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2234&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2058&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2058&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2058&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2089&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=ara%E7atuba
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2089&query=simple&search%5Fby%5Fauthorname=all&search%5Fby%5Ffield=tax&search%5Fby%5Fkeywords=any&search%5Fby%5Fpriority=all&search%5Fby%5Fsection=all&search%5Fby%5Fstate=all&search%5Ftext%5Foptions=all&sid=32&site=fio&text=ara%E7atuba
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2116&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2116&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2158&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2158&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2219&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2219&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2219&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2199&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2199&sid=32
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2199&sid=32
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No seu conjunto, os prêmios e honrarias acima descritos mostram claramente a pujança 

científica de nosso Instituto. 

 

1.2 Apoio à Pesquisa 

 

1.2.1 Plataformas Tecnológicas  

As plataformas tecnológicas do IOC estão associadas, em geral, a grandes equipamentos 

científicos de última geração e de alto custo, que atendem a diversos usuários; não se 

justificando sua existência em laboratórios isolados. 

As plataformas são mantidas com recursos centrais da instituição, instaladas e localizadas em 

espaços próprios ou em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Estão sob a 

responsabilidade de um coordenador técnico, com equipes  especializadas, a fim de prestar 

serviços tecnológicos ou gerar produtos para toda a comunidade acadêmica do IOC, outras 

Unidades da Fiocruz ou para outras instituições de Ciência e Tecnologia (C&T) brasileiras. 

Dispomos ainda de uma estrutura de gerencia das plataformas junto aos coordenadores 

técnicos responsáveis, oferecendo o suporte necessário. Esta estrutura é o Departamento de 

Apoio Técnico e Tecnológico (DATT), que está diretamente vinculado à vice-diretoria de 

Pesquisa e Inovação Tecnológica. Sua missão é gerenciar os serviços multiusuários e auxiliar a 

coordenação das plataformas tecnológicas existentes no instituto.  

 

Dentre as principais atividades desempenhadas pelo Setor, destacam-se:  

 Acompanhamento dos contratos de serviço, reparo e manutenção preventiva para as 

plataformas tecnológicas, para os sistemas de purificação de água, equipamentos 

multiusuários e para centrais de esterilização; 

 Continuidade do processo de validação das autoclaves das Centrais de Esterilização e 

Descontaminação (CED), usando indicadores biológicos para esterilização a vapor, 

garantindo os resultados de esterilização; 

 Continuidade do processo de manutenção preventiva para o uso de água purificada 

como reagente para laboratório, verificando o grau de pureza, segundo os parâmetros 

de análise físico-química e microbiológica; 

 Disponibilização na Intranet IOC dos equipamentos multiusuários e plataformas 

tecnológicas; 

 Gerenciamento de 11 Plataformas Tecnológicas quanto às necessidades para 

funcionamento pleno;  

 Manutenção das cabines de segurança biológica (CBS) do IOC. Responsabilidade pela 

aquisição dos insumos necessários para a manutenção. Para atender as normas 

Regulamentadoras (NR) nº 32 do Ministério do Trabalho, as trocas de filtros absolutos 

e pré-filtros são feitas em colaboração com a Diretoria de Administração do Campus 

(DIRAC/Fiocruz) respeitando as especificações do fabricante; 

 Melhoramento e Fiscalização dos contratos de manutenção preventiva dos 

equipamentos dos laboratórios de pesquisa e do contrato de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos dos laboratórios de referência; 
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 Monitoramento dos sistemas de água purificada como reagente para laboratório 

(sanitização, regeneração e troca de filtros periódicos); 

 Otimização nos espaços das salas multiusuárias de grandes equipamentos, no Pavilhão 

Leônidas Deane. 

 

1.2.2 Experimentação Animal 

 

O Centro de Experimentação Animal (CEA), está estruturado com biotérios adequados para 

realização dos procedimentos específicos para cada conjunto de laboratórios, em cada um dos 

sete pavilhões no campus da Fiocruz/RJ (Hélio e Peggy Pereira, Leônidas Deane, Arthur Neiva, 

Cardoso Fontes, Carlos Chagas, Lauro Travassos, Ozório de Almeida. 

 

Algumas atividades merecem destaque no biênio 2013-2014: 

 

 Apresentação e divulgação da experiência do IOC em seminários e encontros nacionais 

no que tange à experimentação animal e outros temas afins; 

 

 Conclusão do procedimento de registro dos biotérios frente ao Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ). Atualmente todos os biotérios do 

Centro de Experimentação Animal possuem a inscrição necessária frente ao Conselho, 

atendendo a legislação vigente; 

 

 Credenciamento do Biotério do Pavilhão Carlos Chagas para realizar trabalhos com 

Organismos Geneticamente Modificados (OGM); 

 

 Elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrões relativos aos procedimentos de 

limpeza/ higienização dos biotérios; 

 

 Licenciamento das atividades de manutenção dos animais de laboratório do CEA pela 

Comissão de Ética de Ética no Uso de Animais/ Fiocruz (LW-41/14); 

 

 Implementação do enriquecimento ambiental para camundongos pela introdução de 

igloos nas caixas dos animais. O enriquecimento ambiental visa promover um 

ambiente mais agradável aos animais de laboratório, permitindo que os mesmos 

consigam expressar seu comportamento natural e obtenham melhores respostas 

tanto nos aspectos físicos como cognitivos; 

 

 Inspeção de laboratórios do IOC que manipulam organismos geneticamente 

modificados, atendendo à Legislação; 

 

 Obtenção de fomento da FAPERJ (Faixa A – entre R$ 50.001,00 a R$ 200.000,00) para 

infraestrutura de biotérios com o projeto ‘Mecanismos de sinalização e metabolismo 

celular na resposta inflamatória e busca por compostos com atividade anti-

inflamatória’, sob responsabilidade do pesquisador Wilson Savino;  

 

 Padronização do modelo de relatório mensal do CEA e inserção dos resultados das 

atividades dos Biotérios no Sistema Coleta; 
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 Padronização e gestão de documentos do CEA e criação de um banco de dados das 

informações dos Biotérios; 

 

 Participação de profissionais responsáveis pela experimentação animal do IOC como 

docentes de cursos de capacitação, disciplinas de Pós-graduação e simpósios na área 

de experimentação animal, ética e biossegurança. Além disso, atuaram como 

membros das Comissões de Biossegurança - IOC e Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Fiocruz. 

 

1.2.3 Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação 

Criada em agosto de 2013, a Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação (PAPI) tem como 

missão facilitar as atividades da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação visando a excelência na 

gestão dos projetos do IOC. A evolução na ambiência da gestão de projetos (analítico, 

financeira e científica) é expressa por um modelo horizontalizado com diversas competências 

numa estrutura totalmente flexível.  

 A plataforma busca auxiliar no planejamento das atividades a serem executadas, adequando 

as informações a fim de acompanhar as metas estratégicas dos projetos. A Plataforma oferece 

um conjunto de ferramentas para facilitar o desenvolvimento do projeto. Para isso todos os 

gerentes realizaram cursos de Gerenciamento de Projetos segundo a ferramenta PMBOK. 

A Plataforma é descrita segundo um desenho de interatividade (Figura 8), e por isso se torna 

amigável e ágil.  

 

Figura 8: Arquitetura da Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação do Instituto Oswaldo 

Cruz 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

        1 – GERENCIAMENTO DE DEMANDAS -  A plataforma é a porta de entrada para serviços, projetos, 

suportes, acordos, patentes ou qualquer outra demanda dos pesquisadores do IOC. Uma vez 

recebida, esta demanda será direcionada ao setor competente. 

2 – INFORMAÇÃO CIENTÍFICA – Consiste em analisar a gestão científica Institucional com base nos 

indicadores de produtividade. 
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3 – GERENCIAMENTO DE PROJETOS – Tem por finalidade apoiar os projetos através da gestão 

físico-financeira promovendo interações entre as Instituições de apoio e os pesquisadores. 

4 – PROSPECÇÃO – Realiza a prospecção de oportunidades para a pesquisa do IOC, através de 

busca ativa e apoio na submissão de projetos à Editais, mapeamento de revistas científicas e, 

identificação de grupos de pesquisa com intuito de fortalecer parcerias entre IOC e outras 

Unidades da Fiocruz e outras Instituições nacionais ou internacionais. 

5 – OBSERVATÓRIO ESTRATÉGICO – Consiste em buscar sinergias para a formação das redes de 

colaboração científica e tecnológica do IOC, com foco nos relacionamentos de vinculação 

institucional, programas de Pós-graduação e na produção científica dos membros vinculados à 

instituição.  

6 – NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT) – é responsável pela gestão dos processos de 

propriedade intelectual no IOC.  

 

Assim, esta sinergia gerencial oferece uma fonte de apoio para melhorar o resultado e 

maximizar o potencial da produção científica de nosso Instituto. 

Em 2013, dentre as atividades da Plataforma, destacou-se o ‘Curso de direcionamento de 

pesquisa’ e de ‘Treinamento para solicitação de autorização do Conselho do Patrimônio 

Genético (CGEN) na Plataforma Carlos Chagas’, que despertou bastante interesse da 

Comunidade Científica. Foram ainda realizadas as seguintes atividades:  

 Orientação de projetos de pesquisas em relação aos marcos regulatórios (CGEN);  

 Mapeamento de Informação Científica e Tecnológica do IOC usando ferramentas de 

Mineração de Dados (publicações científicas e patentes); 

 Construção de Banco de Dados de Artigos e Projetos do IOC;  

 Teste de softwares de Gerenciamento de Projetos e ferramentas de análises de dados; 

Criação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para acesso e uso das bases de 

dados científicas;  

 Mineração de dados (data mining) dos Docentes da Pós-graduação em Biologia Celular 

e Molecular (BCM); Parceria com o Serviço de Jornalismo (SEJOR) para divulgação dos 

artigos científicos do IOC;  

 Busca ativa de Editais (uso do Sistema Financiar);  

 Apoio na elaboração de projetos para Editais de fomento à Pesquisa para Laboratório 

de Referência e convênios;  

 Organização da Informação Científica do IOC;  

 

Observação: as atividades de gerência financeira de projetos e aquelas correspondentes ao NIT 

são tratadas em seção à parte.  

 

Em 2014, foram realizadas atividades de apoio à formulação de editais nacionais e 

internacionais, apoio a projetos, apoio aos cursos de Pós-graduação e mapeamento de editais 

de pesquisa. Além disso, o NAAC-IOC (Núcleo de Acesso Aberto ao Conhecimento) participou 

como responsável pela implantação da ferramenta ARCA no IOC, que consiste no repositório 

da Fiocruz onde serão depositados primeiramente todas as teses e artigos científicos.  

Nos grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) a plataforma contribuiu auxiliando na organização dos grupos de pesquisas existentes e 

novos grupos de pesquisa do diretório do CNPq para cadastro das informações do IOC e 
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certificação pela Fiocruz. São 83 grupos de Pesquisa já existentes e atualizados e 10 novos 

grupos de pesquisa cadastrados para avaliação da CNPq. Foram realizados também 

mapeamento dos produtos e inovação dos projetos existentes na Plataforma e um estudo do 

estado da arte em base de dados de artigos científicos para apoio à Pesquisa. 

 

Gerenciamento de Projetos 

Atualmente são administrados cerca de R$ 19 milhões, no total de 201 projetos sob a gerência 

da plataforma. Deve-se Ressaltar que desse quantitativo, 51 novos projetos vinculados a 

diferentes agências de fomento nacional deram entrada no exercício de 2014 totalizando  mais 

de R$ 4 milhões (Figura 9). 

 

Figura 9: Projetos com gestão financeira apoiada pela Plataforma de Apoio à Pesquisa e 

Inovação, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Plataforma de  Apoio à Pesquisa – IOC.  

 

1.2.4 Inovação Tecnológica 

O Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT/IOC atua de forma integrada com o Sistema de 

Gestão Tecnológica e Inovação da Fiocruz (Sistema Gestec-NIT). É responsável pela gestão da 

criação intelectual do Instituto, incluindo o acompanhamento dos processos de 

patenteamento, registros de obra autoral, o acompanhamento dos contratos de parceria de 

P&D, dos acordos de cooperação técnico científica, dos processos de transferência de material 

biológico e dos termos de confidencialidade.  

Dentre as atividades desempenhadas em 2013, destacam-se:  

 Acompanhamento do grupo de pesquisa nas reuniões da Comissão de Propriedade 

Intelectual da Fiocruz;  

 Acompanhamento dos processos de regularização de projetos de pesquisa junto ao 

Conselho do Patrimônio Genético (CGEN);  

 Apoio à formalização de cessão de direitos autorais patrimoniais de obra autoral; o 

registro da produção intelectual do IOC no Sistema de Produtividade Coleta; 

 Distribuição e monitoramento das demandas de Livros de Registro de Laboratório e de 

Gestão. 

 Elaboração de termos de compromisso de sigilo para realização de bancas fechadas de 

doutorado e de mestrado;  

 Elaboração e conferência das cláusulas de propriedade intelectual dos contratos e 

acordos firmados pelo Instituto;  
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 Organização, classificação e registro da documentação referente aos processos de 

proteção intelectual do IOC;  

 Orientação e acompanhamento dos pesquisadores no cumprimento das exigências do 

INPI e demais Escritórios Oficiais de Patentes Internacionais; 

 Realização de levantamentos prévios de direcionamento de pesquisa e estudos prévios 

de viabilidade patentária;  

 Solicitação e acompanhamento de todas as solicitações de serviço (SG) junto à Gestec;  

 Distribuição e monitoramento das demandas de Livros de Registro de Laboratório e de 

Gestão. 

Ainda podemos destacar que durante o ano de 2013, foram concedidas 2 patentes em âmbito 

internacional e 1 no âmbito nacional, sendo que os demais pedidos nacionais continuam em 

trânsito no INPI. Também foram requeridas 7 patentes no âmbito internacional e 1 no âmbito 

nacional englobando diversas pesquisas com fármacos e vacinas. O setor recebeu a demanda 

de 6 notificações de invenção para estudos de viabilidade patentária. 

 

Em 2014, tivemos como as principais atividades:  

 Acompanhamento do grupo de pesquisa nas reuniões da Comissão de Propriedade 

Intelectual da Fiocruz- COPAT. 

 Participação em reuniões junto à Vice-Presidência de Produção e Inovação e Saúde 

para discussão da regularização da transferência de cepas virais do IOC para 

BioManguinhos/GSK; 

 Participação na reunião junto a Diretoria, Fiotec e demais serviços do IOC sobre a 

criação de Laboratório de Referência em Fibrose Cística e sobre a celebração de 

acordo de cooperação com o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE);  

 Participação nas reuniões do Comitê Gestor do Sistema Gestec-NIT;  

 Participação no grupo de trabalho de construção do Sistema Informatizado de 

Informações do Sistema Gestec-NIT junto com o CDTS, NIT/FAR, NIT/IRR e NIT/ICC;  

 Participação nos Ciclos de Debates do Sistema Gestec-NIT;  

  

Processos de Patenteamento 

 Acompanhamento e orientação dos pesquisadores no cumprimento das exigências do 

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e demais Escritórios Oficiais de 

Patentes Internacionais. 

 Atendimento a 143 memorandos recebidos da Gestec; 

 Depósitos de patentes realizados: 1 no Brasil e 02 no exterior e ainda em 2014, 07 

patentes foram concedidas no exterior; 

 Cumprimento de 53 exigências técnicas, sendo que 2 delas foram relacionadas ao 

acesso ao patrimônio genético (CGEN); 

 Realização de 2 estudos prévios de viabilidade patentária; 

 Sete (7) processos envolvendo análise de novos depósitos e co-titularidade; 

 

Acordos e Parcerias  

 Acompanhamento junto a Vice Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência 

(VPPLR) do processo de regularização do Projeto IOC e PSS Química junto ao Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético (CGEN). 
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 Análise das cláusulas do Acordo de Transferência de Material Biológico (MTA)-Laboratório 

de Genética Humana; 

 Análise das cláusulas do Acordo de Transferência de Material Biológico (MTA)- laboratório 

de Genômica Computacional; 

 Análise das cláusulas do Acordo de Transferência de Material Biológico (MTA) celebrado 

entre o Serviço de Referência em Leptospirose do IOC e a Universidade de Stanford; 

 Análise junto com a Gestec das cláusulas de propriedade intelectual constantes do Acordo 

de Transferência de Material Biológico (MTA) entre o IOC e a Ghent University; 

 Análise junto com a Gestec das cláusulas de propriedade intelectual constantes do Acordo 

de Confidencialidade e orientações sobre a celebração de acordo de cooperação entre o 

Laboratório de Imunoparasitologia do IOC e o laboratório LETI (Espanha); 

 Análise junto com a Gestec das cláusulas de propriedade intelectual constantes do acordo 

de cooperação técnica entre o Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental-IOC e o 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC); 

 Análise de cláusulas de propriedade intelectual constantes do acordo de cooperação 

técnica entre a Fiocruz e a Fundação Centro Universitário da Zona Oeste; 

 Análise de cláusulas do Contrato de Licenciamento de Tecnologia entre Instituto Oswaldo 

Cruz e a Universidade Estadual de Campinas; 

 Confidencialidade e orientações sobre a celebração de acordo de cooperação entre o 

Laboratório de Imunoparasitologia do IOC e o laboratório LETI (Espanha). 
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2. SERVIÇOS DE REFERÊNCIA, VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE 

 

 excelência das atividades de Pesquisa realizadas ao longo dos anos pelo IOC levou ao 

reconhecimento de vários Laboratórios como referência para determinados agravos. A 

partir de 2004, por iniciativa do Ministério da Saúde, estas atividades de referência foram 

formalizadas por meio de portarias. Além disso, alguns desses Laboratórios foram 

internacionalmente reconhecidos como referência por sua atuação frente a diversos agravos, 

fortalecendo a importância desta atividade no Instituto.  

Com o objetivo de atender a alguns requisitos exigidos por suas atividades como serviço de 

referência, a Vice-Direção definiu ações estratégicas que, entre outras, podemos destacar: a 

continuidade do programa de inspeção e manutenção periódica de equipamentos, a 

implementação de atividades de desenvolvimento de recursos humanos, a realização de 

colaborações técnicas e a adequações estruturais.  

O IOC possui atualmente 28 serviços de referência, vinculados a 24 Laboratórios, sendo a 

maioria destes integrantes da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica, coordenada pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Os serviços de referência, listados 

na Tabela 1, são reflexo do alto padrão de conhecimento científico dos Laboratórios para 

responder às demandas relativas à prevenção, ao diagnóstico, tratamento e à vigilância e de 

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

Outro importante objetivo dos serviços de referência é a capacitação e a contínua atualização 

de profissionais que atuam principalmente na rede nacional de saúde pública em técnicas de 

diagnóstico dos agravos para os quais é referência. Além disso, presta consultoria e assessoria 

para instituições públicas nas suas áreas de competência e contribui para a elaboração de 

documentos que servem de orientação técnica e política para os profissionais afins.  

No biênio 2013-2014 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: 

capacitação em diagnóstico de Influenza para os laboratórios centrais de 7 estados brasileiros 

realizada pelo SR para Influenza a pedido do MS, sequenciamento da última linhagem de 

poliovírus encontrada no Brasil, nos anos 1980, crucial para rastrear a origem do patógeno, no 

caso de reintrodução da poliomielite na população brasileira. Além disso, SR em Enteroviroses 

atuou na confirmação do diagnóstico e na identificação da linhagem genética da amostra 

coletadas em São Paulo, no monitoramento do esgoto do Aeroporto Internacional de 

Viracopos, em Campinas (SP). A busca pelo estreitamento de relações e cooperação técnica 

entre o SR para Leptospirose, Centro Colaborador da OMS desde 2008, e Organização Pan-

Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde foi presente em 2014. Além disso, com 

o crescimento de casos de chikungunya importados no país, o Instituto integra Rede de 

Vigilância do Ministério da Saúde por meio dos SR para Dengue e Febre Amarela.  

Por outro lado, a inclusão de membros do IOC no Grupo Executivo da Qualidade da Presidência 

da Fiocruz designada para estruturar a Rede Fiocruz de Qualidade objetiva integrar toda a 

instituição no que se refere ao tema.  

Em 2014, outra importante atuação oferecida diretamente para a população, se deu através 

da participação do IOC na construção de diretrizes para Fiocruz em apoio à COPA do Mundo 

FIFA. Disponibilizamos infraestrutura, para que em caso de necessidade, fosse dada uma 

resposta em tempo oportuno, em muitos casos essencial para o tratamento da doença. Assim, 

A 
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a formalização destas ações são evidenciadas no  “Documento de estratégias da Fiocruz em 

apoio à Copa do Mundo FIFA – Brasil 2014”, onde detalhamos fluxos e informações 

relacionadas ao atendimento no âmbito da Fiocruz, para consecução deste evento.  

 

Tabela 1: Listagem dos Serviços Referência por âmbito de atuação IOC.  

 

Nome da Subunidade Âmbito da Referência 

SR em Epidemiologia de Malformações Congênitas  Internacional  

SR para Enteroviroses  Nacional e Internacional  

SR para Influenza  Nacional e Internacional  

SR em Tipagem de Leishmania  Nacional e Internacional  

SR para Leptospirose  Nacional e Internacional  

SR para Viroses Exantemáticas Nacional e Internacional  

SR em CD4, Carga Viral e Genotipagem  Nacional e Internacional  

SR de Cólera e outras Enteroinfecções Bacterianas  Nacional  

SR em Diagnóstico Molecular e Histopatológico de 

Leishmanioses  

Nacional  

SR em Diagnóstico Sorológico e Histopatológico da 

Leishmaniose Canina  

Nacional  

SR em Malacologia Médica  Nacional  

SR em Hanseníase  Nacional  

SR para Hepatites Virais  Nacional  

SR em Hidatidose  Nacional  

SR para Riquetsioses  Nacional  

SR pata Rotaviroses  Nacional  

SR em Oncocercose, Mansonelose e Simulídeos  Nacional 

SR para Vírus Respiratório e Sarampo  Nacional 

SR em Taxonomia e Diagnóstico de Reservatórios 

Silvestres de Leishmanioses 

Nacional 

SR em Taxonomia de Triatomíneos Nacional  

SR para Vetores das Riquetsioses Nacional 

SR em Vigilância Entomológica: Taxonomia e Ecologia de 

Vetores de Leishmanioses 

Nacional 

SR de Dengue Regional 

SR de Febre Amarela Regional 

SR para Hantaviroses Regional 

SR em Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária Regional 

SR em Vigilância Entomológica: Transmissão de Malária 

extra-amazônica 

Regional 

SR para Carbúnculo Regional 
Fonte: Vice- Diretoria de Serviços de Referência e Coleções Biológicas - IOC. 

 

Para avaliar o desempenho institucional, a Fiocruz selecionou como indicador global 

‘Diagnósticos Laboratoriais de Referência atendidos no prazo’ para acompanhamento das 

atividades dos SR da Instituição. Considerando que o IOC abriga grande parte dos SR da Fiocruz 

houve a necessidade de pactuar internamente esse indicador. A meta estabelecida pela 
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Fiocruz junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foi de 60%. O grande 

destaque dessa avaliação em 2013 deve-se ao fato do IOC ter pactuado junto à Fiocruz a meta 

de 80%, tendo alcançado em dezembro de 2013 o resultado de 91%, e em 2014, 93% , 

conforme visto na Figura 10.  

 

Figura 10: Diagnósticos atendidos por serviços de referência do Instituto Oswaldo Cruz:  2013 

– 2014.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Planejamento e Orçamento - IOC. 

 

No âmbito dos indicadores intermediários, o IOC selecionou mais um indicador desse 

macroprocesso chamado ‘Percentual de habilitações externas para serviços laboratoriais de 

referência do período atual tendo alcançado a meta de 100% estabelecida junto à Fiocruz nos 

dois anos.  

A produção dos SR (Tabela 2) abrange atividades de atendimento ambulatorial; exames para 

diagnóstico laboratorial em casos humanos e em amostras ambientais, animais e outras não-

biológicas; exames para detecção de agentes etiológicos em vetores ou reservatórios não-

humanos; fornecimento de material de referência para pesquisa e ensaios para análises em 

amostras não clínicas. Em 2013, o principal produto realizado refere-se ao exame de referência 

para diagnóstico laboratorial em casos humanos (64%) seguido do levantamento de fauna / 

identificação de vetores e reservatórios (13%).  

Quanto às instituições demandantes, 41% das atividades executadas pelos SR foram para 

responder a demandas de instituições classificadas como Órgão Gestor do SUS (Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde), 22% por Instituições de Ensino e Pesquisa e 15,8% por 

Unidades de Vigilância em Saúde (Laboratórios Centrais e Laboratórios Privados). 
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Tabela 2: Produtos dos Serviços de Referência do Instituto Oswaldo Cruz: 2013-2014  
 

 2013 2014 

Produto Quantidade % Quantidade % 

Atendimento ao paciente para atividade de 

referência. 

5.792 3,3 5.837 2,6 

Detecção de agente etiológico em vetores ou 

reservatórios não humanos. 

16.312 9,4 11.401 5,1 

Ensaio em amostras animais, ambientais de 

alimentos e não biológicas para atividades de 

referência. 

16.100 9,3 22.664 10,2 

Ensaio para análise em amostras não clínicas 

(Bioterrorismo). 

547 0,3 1 0,0 

Exame de referência para diagnóstico 

laboratorial de casos humanos. 

110.747 63,9 113.857 51,2 

Levantamento de fauna / Identificação de 

vetores e reservatórios. 

22.401 12,9 68.588 30,8 

Fornecimento de material biológico/químico de 

referência para instituição de pesquisa. 

1.358 0,8 1,216 0,0 

Total 173.257  222.349  

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 

Figura 11: Atividades prestadas pelos Serviços de Referência do Instituto Oswaldo Cruz, por 

instituições solicitantes: 2013 – 2014. 

 

              Valores percentuais (%) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 
 

Com relação às publicações técnicas de grande contribuição científica destacam-se  quatro 

internacionais: ‘Guidelines of the Measles and Rubella regional laboratory network and 

laboratory testing of sporadic cases’, ‘Report on the 11th WHO Global Measles and Rubella 

Laboratory Network Meeting’; ‘WHO AVWG proposed NI susceptibility criteria for surveillance 

and reporting’; ‘WHO expert working group on surveillance of influenza antiviral susceptibility’. 
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Esses trabalhos contaram com a participação do SR para Viroses Exantemáticas e do SR para 

Influenza. Foram produzidas também, seis publicações nacionais dentre manuais e notas 

técnicas) incluindo: Diluição e manuseio de oligonucleotídeos (SR para Influenza); Avaliação da 

estabilidade do HCV RNA (SR para Hepatites Virais) e Documento de Verificação da Eliminação 

do Sarampo e da Rubéola do Brasil (SR para Viroses Exantemáticas).  

Na Figura 12 podemos evidenciar que foram realizadas 169 atividades de consultoria e 

assessoria no biênio 2013-2014; a maior parte delas (58%) com abrangência municipal, 

estadual, ou regional.  
 

Figura 12: Consultorias/Assessorias prestada pelos Serviços de Referência do Instituto 

Oswaldo Cruz, por área de abrangência: 2013 – 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 

Dentre as instituições para as quais os SR prestam consultoria/assessoria (Figura 13), 57,2% 

são do tipo Órgão Gestor do SUS, onde se enquadram todas as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde do país. Em seguida estão as instituições de administração central 

(Ministérios, incluindo o da Saúde) e as Unidades de Vigilância em Saúde (laboratórios 

centrais). Globalmente, cerca de 90% das instituições solicitantes são públicas.  
 

Figura 13: Atividades de Assessoria/Consultoria prestadas pelos Serviços de Referência do 

Instituto Oswaldo Cruz a instituições solicitantes: 2013-2014. 

 

          Valores Percentuais (%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 
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As principais finalidades da consultoria e assessoria incluem: discussão de casos clínicos, 

definição de estratégias de vigilância em situações de crise (surtos e epidemias), definição de 

protocolos para diagnóstico e esclarecimentos sobre medidas de controle.  

No biênio 2013-2014 tivemos 29 participações de pesquisadores do IOC em comissões, 

comitês ou grupos de trabalho sendo 51,7% em comissões do Ministério da Saúde, 41,3% na 

Fiocruz e 6,8% junto à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e Fundação CECIERJ, 

além de 0,02% das participações relacionadas a outras instituições.  

Quanto à qualificação de pessoal externo, 334 profissionais foram capacitados em 2013 por 

meio de 17 cursos de atualização/treinamento de campo realizados. Já em 2014, foram 19 

cursos realizados resultando em 407 profissionais capacitados. Desses cursos, 33,3% 

envolveram treinamentos de campo de abrangência nacional e internacional e 25% cursos de 

atualização de laboratório de abrangência nacional e internacional, cerca de 60% das 

instituições demandantes foram Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, conforme 

mostrado na figura 14.  

 

Figura 14 Capacitações realizadas pelos Serviços de Referências do Instituto Oswaldo Cruz 

segundo tipo de abrangência: 2013-2014. 
 

     Valores Percentuais (%) 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 

Além dessas capacitações , 80 profissionais receberam treinamento técnico, de acordo com o 

serviço. O principal objetivo dessas capacitações foi o treinamento dos profissionais em 

técnicas destinadas ao diagnóstico de doenças, sendo 50% dos participantes advindos de 

Serviços de Saúde, Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, Organização Pan-americana 

de Saúde e Ministério da Saúde. A outra metade era oriunda das Universidades e Instituições 

de Pesquisa. A figura 15 mostra a captação de recursos financeiros captados externamente 

pelos Serviços de Referência do IOC. Em todo o período foram captados aproximadamente 7,3 

milhões de reais, sendo 2,4 milhões nos anos de 2013 e 2014 . 
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Figura 15: Recursos Financeiros captados pelos Serviços de Referência do Instituto Oswaldo 

Cruz: 2009 a 2014. 

 
                    

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 

Quanto à distribuição segundo fonte financiadora, 50,3% dos recursos foram diretamente 

oriundos do Ministério da Saúde seguido da própria Fundação Oswaldo Cruz (15,8%), 

conforme ilustrado na figura 16.  

 

Figura 16: Recursos Financeiros captados pelos Serviços de Referência do Instituto Oswaldo 

Cruz segundo as distintas fontes financiadoras: 2013-2014.  

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 

 

Valores em % 



 

 

33 

3. COLEÇÕES BIOLÓGICAS – PESQUISA E PATRIMÔNIO DA CIÊNCIA NACIONAL 
 

s 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, 

conforme descrito no Tabela 3. 

 

Tabela 3: Acervo das Coleções Biológicas do Instituto Oswaldo Cruz; 2013 e 2014. 
 

Natureza  Nome da Coleção 
Acervos 

2013 2014 

Microbiológica 

Coleção de Bactérias do Ambiente e 

Saúde* 
1.840 cepas 2.180 cepas 

Coleção de Campylobacter 1.495 linhagens 1.496 linhagens 

Coleção de Culturas de Bacillus e 

Gêneros Correlatos 
1.702 estirpes 1.722 estirpes 

Coleção de Bactérias do de Origem 

Hospitalar 
14.000 cepas  16.099 cepas 

Coleção de Culturas de Fungos 

Filamentosos 
2.105 cepas 2.105 cepas 

Coleção de Enterobacterias  80.000 cepas 200.000 cepas 

Coleção de Leishmania 3.500 cepas 3.565 cepas 

Coleção de Leptospira 196 cepas 196 cepas 

Coleção de Listeria 4.336 cepas 3.863 cepas 

Coleção de Trypanosoma de Mamíferos 

Silvestres, Domésticos e Vetores 

500 exemplares de 

isolados 

589 exemplares 

de isolados 

Coleção de Protozoários 259 isolados 302 isolados 

Coleção Micológica de Trichocomaceae 503 cepas 513 cepas 

Zoológica 

Coleção de Artrópodes Vetores Ápteros 

de Importância em Saúde das 

Comunidades 

5.818 lotes           

(mais de 28 mil 

espécimes) 

6.000 lotes  

(mais de 28 mil 

espécimes 

Coleção de Ceratopogonidae 3.212 lotes 3.689 lotes 

Coleção de Culicídeos 3.095 espécimes 3.203 espécimes 

Coleção Helmintológica 38.176 amostras 38.530 amostras 

Coleção de Moluscos 8.276 lotes 9.116 lotes 

Coleção de Simulídeos 38.000 lotes 35.000 lotes 

Coleção de Triatomíneos 24 mil exemplares 10 mil exemplares 

Coleção de Trypanosoma de Mamíferos 

Silvestres, Domésticos e Vetores 
530 lotes 589 lotes 

Coleção Entomológica 
Mais de 5 milhões 

de exemplares** 
5.148.531 

Histopatológica Coleção de Febre Amarela 1.497.292 amostras 
1.498.272 

amostras 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

* Em 2014 o acervo microbiológico da Coleção de Bactérias da Mata Atlântica  foi incorporado a outros 

conjuntos de acervos formando a atual Coleção de Culturas de Bactérias de Ambientes em Saúde. ** 

Estimativa aproximada. 

A 
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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 em ciência, tecnologia e inovação, e 

em vigilância epidemiológica.  

No biênio, as Coleções Biológicas do IOC tiveram importantes resultados no que diz respeito à 

disponibilização do seu acervo e à garantia da qualidade de seus produtos e serviços. Em 2013, 

destaca-se o alcance da meta de 95% das Coleções Biológicas do IOC com Catálogo Online 

(Figura 17), de acesso gratuito, a partir da disponibilização dos catálogos das coleções de 

Enterobactérias, Leptospira e Listeria no sítio institucional, colaborando para que a Fiocruz 

atingisse a meta global de 86% de todas as coleções biológicas institucionais com catálogo 

online. Este indicador é de extrema relevância para medirmos a disponibilidade de acesso da 

sociedade ao patrimônio científico sob tutela do IOC. 

 

Figura 17. Coleções Biológicas do Instituto Oswaldo Cruz com catálogo on line: 2013-2014. 

 

 
 Fonte: Sítio Fiocruz. Obs. 20 Coleções biológicas possuem catálogos on line. 

 

Em 2014, o IOC começou a se preparar para o processo de acreditação de duas Coleções 

Biológicas. A Coleção de Leishmania e a Coleção de Bactérias do Ambiente e Saúde são 

candidatas à certificação como Centros de Recursos Biológicos (CRBs), como reconhecimento 

de sua excelência e buscando a melhoria contínua dos serviços prestados. Estruturadas como 

CRBs, estas coleções seguem oferecendo produtos e serviços de qualidade para a 

comunidade científica, para o SUS e para a indústria, sempre visando a inovação 

biotecnológica sustentável e a preservação da diversidade microbiana do país. A iniciativa, 

que faz parte do fortalecimento da cultura da excelência na Fiocruz e deve se estender 

futuramente às demais coleções biológicas, busca conferir aspectos de qualidade, ampliar a 

rastreabilidade e possibilitar o desenvolvimento de melhores serviços como, por exemplo, a 

oferta de material biológico autenticado. 

Em 2013, a Coleção Helmintológica, um dos mais valiosos acervos biológicos do IOC, 

completou 100 anos, mantendo-se em plena atividade científica. A Coleção, que conta hoje 

com mais de 38 mil lotes, constitui o maior acervo do gênero na América Latina, com amostras 

provenientes dos cinco continentes. Modernizada do ponto de vista da estrutura e do 

gerenciamento de informações, a Coleção é também reconhecida como fiel depositária de 

Valores em % 
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amostra de componentes do patrimônio genético nacional pelo Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. 

Outro importante destaque em 2013 foi a organização da exposição ‘Corpo, Saúde e Ciência: O 

Museu da Patologia do IOC’ em parceria com a Casa de Oswaldo Cruz (COC).  A exposição foi 

organizada com cerca de 100 itens do acervo histórico e original de algumas das mais antigas 

coleções biológicas do IOC, reunindo desenhos anatômicos, fotos, documentos, peças 

anatômicas, vacinas antigas e instrumentos médicos raros usados em exames e tratamentos 

no passado. As coleções que contribuíram com o seu acervo para a mostra foram a Coleção da 

Seção de Anatomia Patológica, criada em 1903 pelo próprio Oswaldo Cruz, a partir das 

amostras trazidas da Alemanha pelo pesquisador Rocha Lima; a Coleção de Febre Amarela 

(1930-1970), que registra a história das epidemias do agravo no país; e a Coleção do 

Departamento de Patologia do IOC, iniciada em 1984. Já em 2014, peças reais e sintéticas do 

acervo do Museu da Patologia fizeram parte da 5ª edição do evento ‘Celebrando o cérebro: 

diferentes visões do mundo’, promovido em março pelo Museu da Vida (COC/Fiocruz). Este 

evento integrou a V Semana do Cérebro, que promoveu diversas atividades de divulgação 

científica sobre neurociência e nele os visitantes puderam observar cérebros humanos 

preservados e modelos sintéticos do órgão de animais variados.  

Também em 2014, as Coleções de Febre Amarela e a Coleção Entomológica participaram de 

dois eventos importantes: a 12ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Museu da Vida, 

e a IV Semana Fluminense do Patrimônio, organizada por diversos órgãos ligados ao Ministério 

da Cultura, à Secretaria Estadual de Cultura, e pela COC/Fiocruz.  

Uma iniciativa pioneira no IOC que merece destaque no âmbito da divulgação científica e da 

promoção da acessibilidade ao patrimônio das Coleções Biológicas foi a promoção do evento 

‘Tarde das Orquídeas: insetos, flores e biodiversidade’, que abriu as portas da Coleção 

Entomológica do Instituto para visitação de pessoas surdas. Este evento teve início em 2013 

por iniciativa do Laboratório de Biodiversidade Entomológica, e conta com mediação de 

intérpretes especializados em libras promovendo acessibilidade e inclusão social. Em 2014, 

esta iniciativa teve continuidade, com destaque para sua participação na IV Semana 

Fluminense do Patrimônio, quando a Coleção Entomológica lançou seu segundo catálogo 

ilustrado com todos os espécimes-tipo de abelhas depositadas em seu acervo. A publicação 

está disponível online e reúne informações de mais de 30 espécies coletadas na América do 

Sul, incluindo atualizações taxonômicas, fotos dos insetos em diversos ângulos e tabelas com 

as características morfométricas de cada espécie. 

Reforçando a dimensão da cooperação técnica, em 2013 e 2014, as Coleções Biológicas do IOC 

prestaram serviços a diversas instituições, incluindo serviços de isolamento, identificação e 

caracterização de material biológico, doação ou empréstimo de material, consulta ao acervo e 

depósito de material biológico. Com relação ao material depositado, destacam-se 34 depósitos 

de espécies novas (Tabela 4). A maioria das instituições que são atendidas pelos serviços 

prestados pelas Coleções Biológicas do IOC são instituições públicas nacionais, especialmente 

instituições de ensino e pesquisa e unidades de vigilância e órgãos gestores do SUS. Empresas 

e indústrias também são importantes clientes do produto ‘isolamento/identificação/ 

caracterização’ de material biológico (Tabela 4).  
 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/
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Tabela 4: Produtos das Coleções Biológicas do Instituto Oswaldo Cruz, por  natureza da instituição: 2013 – 2014. 
 

Produto Natureza da instituição Total 

 
Pública Privada Mista 

Sem fins 

lucrativos 
 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Isolamento/ 

Identificação/ 

Caracterização 

8.023 9.824 4.205 1.666 87 0 0 0 12.315 11.490 

Depósito de material 

biológico 

6.173 7.678 27 41 6 0 0 0 6.206 7.719 

Doação/ 

empréstimo 

1.486 1.490 151 128 0 0 3 0 1.640 1.618 

Consulta documentada 445 3.774 24 3 0 0 1 0 470 3.777 

Depósito de espécie 

nova 

34 151 0 0 0 0 0 0 34 151 

Total 16.161 23.045 4.407 1.838 93 0 4 0 20.665 24.883 

 

                                                 Fonte: Sistema Coleta / IOC. 
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As figuras 18 e 19 ilustram a distribuição dos serviços realizados no biênio por natureza, 

abrangência e tipo de instituição. 

 

Figura 18. Serviços prestados pelas Coleções Biológicas do Instituto Oswaldo Cruz, segundo a 

abrangência da Instituição demandante: 2013-2014. 

 

 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 

Figura 19. Serviços prestados pelas Coleções Biológicas do Instituto Oswaldo Cruz, segundo o 

tipo de instituição demandante: 2013-2014.  

 

                      Valores percentuais (%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 
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Na Tabela 5 analisamos a prestação de serviços quanto a abrangência da instituição 

demandante e qual tipo de serviço prestado,  podemos verificar um quantitativo relevante de 

entregas.   

 

Tabela 5.: Serviços prestados pelas Coleções Biológicas do Instituto Oswaldo Cruz, segundo 

abrangência da Instituição:  2013-2014. 
 

Produto Abrangência da instituição Total 

 Nacional Internacional  

 2013 2014 2013 2014  

Isolamento/ Identificação/ 

Caracterização 
12.149 11.345 167 146 12.315 

Depósito de material 

biológico 
6.176 7.699 31 20 6.206 

Doação/Empréstimo 1.434 1.347 212 271 1.640 

Consulta documentada 464 3.764 17 14 470 

Depósito de espécie nova 31 277 3 2 34 

                          Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 

Analisando a produção destes serviços nos últimos 4 anos, observamos um aumento de cerca 

de 45% na quantidade de serviços prestados de 2011 a 2014.  Com exceção do produto 

‘Doação/Empréstimo’, que teve uma redução de cerca de 27%, todos os demais produtos 

cresceram mais de 40%. Com destaque para ‘Depósito de espécie nova’ e ‘Consulta 

documentada’, que tiveram aumento superior a 100% nos últimos quatro anos, conforme 

demonstra a figura 20. 

 

Figura 20. Evolução história dos serviços prestados pelas Coleções Biológicas do Instituto 

Oswaldo Cruz: 2013-2014. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema Coleta – IOC.  
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O segmento de Coleções Biológicas também realiza capacitação e qualificação de recursos 

humanos externos ao IOC. Em 2013 e 2014 foram mais de 2.300 horas de treinamento, sendo 

a grande maioria para instituições públicas nacionais de ensino, descrito nas  tabelas 6 e 7  e e 

figuras 21 e 22. 
 

Tabela 6. Qualificação de pessoal externo, realizada por coleções biológicas do Instituto 

Oswaldo Cruz, segundo a natureza da instituição: 2013-2014. 
 

Natureza da Instituição 
Público Privado Terceiro setor 

Total 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Instituição de ensino 1.385 289 82 128 0 160 2.024 

Instituição de pesquisa 80 80 0 0 0 0 160 

Serviços de saúde 160 0 0 0 0 0 160 

Museu 0 0 0 20 0 0 20 

Total 1.625 369 82 148 0 160 2.364 

Fonte: Sistema Coleta – IOC.  

 

Figura 21. Qualificação de pessoal externo, realizada por Coleções Biológicas do Instituto 

Oswaldo Cruz, segundo a natureza da instituição: 2013 -2014. 

 

                                 Valores percentuais (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 

Tabela 7. Qualificação de pessoal externo, realizada por Coleções Biológicas do Instituto 

Oswaldo Cruz, segundo a abrangência da instituição demandante: 2013-2014. 
 

Instituição Demandante 
Nacional Internacional 

Total 
2013 2014 2013 2014 

Instituição de ensino 1.427 568 40 9 2.044 

Instituição de pesquisa 80 0 0 80 160 

Serviços de saúde 0 0 160 0 160 

Museu 0 20 0 0 20 

Total 1.507 588 200 89 2.384 

         Fonte: Sistema Coleta – IOC.  
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Figura 22. Qualificação de pessoal externo, realizada por Coleções Biológicas do Instituto 

Oswaldo Cruz, segundo a abrangência da instituição demandante: 2013-2014. 
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Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 

No âmbito da Cooperação Internacional, destacam-se 14 trabalhos (tabela 8), sendo 71% 

destes, projetos em desenvolvimento (pesquisa e desenvolvimento tecnológico).  

As demais atividades de cooperação internacional desenvolvidas pelas Coleções Biológicas do 

IOC se dividem em participação em organismos e redes internacionais (15%), eventos 

realizados (7%) e visitas de consultoria e assessoria (7%). As Coleções que apresentaram o 

maior volume de projetos são a Coleção de Artrópodes Vetores Ápteros e a Coleção de 

Simulídeos. Cerca de 50% das parcerias realizadas são com instituições do tipo ‘Museu’ sendo 

a Alemanha o principal país de cooperação nesse segmento.  
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Tabela 8. Projetos de cooperação internacional das Coleções Biológicas do Instituto Oswaldo 
Cruz: 2013-2014. 
 

Subunidade Natureza Instituição País 

Coleção de Artrópodes 
Vetores Ápteros - LNIRTT 

Projeto em 
desenvolvimento 

Museum National 
D´Histoire Naturelle - 

França 
França 

Coleção de Artrópodes 
Vetores Ápteros - LNIRTT 

Projeto em 
desenvolvimento 

The Natural History 
Museum - Inglaterra 

Inglaterra 

Coleção de Artrópodes 
Vetores Ápteros - LNIRTT 

Disseminação da 
informação - Evento 

realizado 

Universidad de Los 
Andes - Colombia 

Colômbia 

Coleção de 
Ceratopogonidae - LABDIP 

Projeto em 
desenvolvimento 

Museu de La Plata - 
Argentina 

Argentina 

Coleção de 
Ceratopogonidae - LABDIP 

Projeto em 
desenvolvimento 

Royal British Columbia 
Museum - Canadá 

Canadá 

Coleção de Febre Amarela - 
LABPAT 

Projeto em 
desenvolvimento 

Berliner 
Medizinhistorisches 

Museum der Charité - 
Alemanha 

Alemanha 

Coleção de Leishmania - LPL 
Projeto em 

desenvolvimento 
European Commission - 

CORDIS 
Alemanha 

Coleção de Leishmania - LPL 
Participação em 

Organismos e Redes 
Internacionais 

Rede Global de Centros 
de Recursos Biológicos - 

OCDE 
Alemanha 

Coleção de Leptospira - 
LABZOO 

Participação em 
Organismos e Redes 

Internacionais 

Organização Pan-
Americana de Saúde - 

OPAS 
Brasil 

Coleção de Leptospira - 
LABZOO 

Projeto em 
desenvolvimento 

Stanford University - 
EUA 

EUA 

Coleção de Moluscos - 
LABMAL 

Visita de assessoria / 
consultoria 

Instituto Nacional de 
Saúde - Moçambique 

Moçambique 

Coleção de Simulídeos - 
LNRSO 

Projeto em 
desenvolvimento 

Instituto Politécnico 
Nacional - México 

México 

Coleção de Simulídeos - 
LNRSO 

Projeto em 
desenvolvimento 

Museu de La Plata - 
Argentina 

Argentina 

Coleção de Simulídeos - 
LNRSO 

Projeto em 
desenvolvimento 

Natural History Museum 
the Londres 

Reino Unido 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 
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4. ENSINO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Ensino, atividade tradicionalmente associada à Pesquisa ao longo da trajetória do IOC, 

teve importantes conquistas no período 2013-2014.  

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

matriculados na Unidade: no biênio 2013-2014, foram matriculados 198 alunos no Doutorado 

e 187 no Mestrado. Com relação aos alunos egressos, o Instituto teve 96 defesas de teses de 

doutorado e 181 defesas de dissertações de mestrado. Além disso, em 2013, foram efetuadas 

as matrículas dos alunos aprovados no processo de seleção no âmbito do Termo de 

Cooperação Instituto Federal do Acre (IFAC) e IOC, gerando um aumento significativo no 

número de alunos matriculados nos Programas de Pós-graduação em Biodiversidade e Saúde e 

em Ensino em Biociências e Saúde. 

Considerando o resultado da avaliação trienal da Capes, divulgado no segundo semestre de 

2013, houve uma melhora significativa de nossos programas, com incremento no conceito de 

três: Biologia Parasitária, Biologia Celular e Molecular, e Ensino de Biociência e Saúde. Os 

Programas de Biologia Parasitária e de Biologia Celular e Molecular se firmaram como 

programas de excelência, alcançando o maior conceito possível nessa avaliação (conceito 7).  

Em função do Dinter (Doutorado Interinstitucional) firmado entre a Universidade Federal do 

Ceará e o Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical do IOC, houve um incremento no 

número de alunos matriculados neste programa, em 2013. O Programa Brasil Sem Miséria 

também contribuiu para o aumento do número de alunos matriculados em diversos 

Programas Stricto sensu, em especial no Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical. 

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

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

2013. Uma nova turma de mestrado foi iniciada em 2014, com 16 candidatos selecionados. 

Também em 2014, selecionamos 2 alunos para a primeira turma de doutorado. 

Em 2014, foi aprovado um projeto de Dinter entre o Programa de Pós-graduação em Biologia 

Parasitária e a Universidade Federal de Roraima. 

Entendendo a importância de colaborações com personalidades científicas de outros países, 

como estratégia de desenvolvimento de recursos humanos foram realizadas atividades no 

âmbito dos Programas de Pós-graduação Stricto sensu do IOC, como cursos, workshops e 

seminários (Tabela 9).    

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 75 matrículas realizadas em 2013 e 34 matriculas em 2014. 

Em 2013, realizamos ainda o curso de especialização técnica em Biologia Parasitária e 

Biotecnologia. Foram 22 alunos matriculados e, destes, 19 concluíram a especialização. Ainda 

com relação ao ensino de nível Técnico, em 2014 vinte alunos foram matriculados no Curso 

Técnico em Biotecnologia, nível pós-médio, e 15 foram titulados. 
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Tabela 9. Atividades realizadas por pesquisadores estrangeiros no Instituto Oswaldo Cruz: 

2013-2014 

 

Atividade Pesquisador  

Proteases in Medical Parasitology James McKerrow, diretor do Center for 

Discovery and Innovation in Parasitic Diseases 

da Universidade da Califórnia, em São 

Francisco, nos Estados Unidos. 

Curso internacional ‘Análise, montagem e 

anotação de genomas de patógenos e 

estudo de transcriptoma’ 

Thomas Otto - Sanger Institute, do Reino 

Unido,  e dos especialistas Kathryn Crouch e 

Nicholas Dickens da Universidade de Glasgow 

‘Eliminate Dengue: Our Challenge' 

(‘Eliminar a Dengue: Nosso Desafio’, em 

tradução livre) 

Scott O'Neill, coordenador do Programa 

Internacional 'Eliminate Dengue: Our 

Challenge', e Luciano Moreira, pesquisador da 

Fiocruz-Minas e coordenador do Projeto 

'Eliminar a Dengue: Desafio Brasil' 

The real power of metagenomics Bas E. Dutilh.- Noruega 

Curso Internacional de Protozooses 

Entéricas Oportunistas 

Jorge Velásquez, médico especialista em 

Doenças Infecciosas do Hospital Municipal de 

Infecciosas 'Francisco Javier Muñiz', e Silvana 

Carnevale, do Departamento de Parasitologia 

do Instituto Nacional de Enfermedades 

Infecciosas da Administración Nacional de 

Laboratório e Institutos de Salud 'Carlos G. 

Malbrán', ambas as instituições localizadas em 

Buenos Aires, Argentina 

Workshop Bionomia de dípteros 

(MUSCOMORPHA) de importância 

sanitária e forense: Uma panorâmica 

global 

Juan Carlos Naranjo López, da Universidad de 

Oriente, em Cuba 

Fonte: Vice- diretoria de Ensino, Informação e Comunicação – IOC.  

 

Concluímos o ano de 2014 com cerca de 140 alunos vinculados ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Organizamos a Jornada 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. Foram cerca de 240 alunos em 2013 e 200 em 2014. 

O curso ‘Saúde Comunitária: Uma Construção de Todos’ chegou a 4ª edição em 2013, sendo 

realizado em dois campi da Fiocruz – 105 alunos estiveram presentes no campus de 

Manguinhos e 90 no campus Mata Atlântica. A 5ª edição do curso contou com a participação 

de 70 alunos no campus Manguinhos e 31 na Mata Atlântica. 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 
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dos territórios. Em Manguinhos, 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. Já no Campus Fiocruz Mata Atlântica, a faixa etária foi de 40 a 59 anos, o perfil de 

escolaridade predominante o de nível médio incompleto e os tipos de ocupação mais 

frequentes incluíam: agente comunitário em saúde e cuidadores de idosos ou incapacitados. 

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.  

 

Integração no Ensino 

Estabelecer maior integração entre os Programas de Pós-graduação Stricto sensu do IOC é uma 

das propostas centrais da VDEIC para o período 2013-2014. Dentre as ações realizadas com 

este objetivo, destacam-se: 

 A constituição da Subcâmara Técnica dos Programas de Pós-graduação Stricto sensu, 

no âmbito da Câmara Técnica de Ensino, grupo responsável por discutir, entre outros 

pontos, propostas de integração entre os Programas, como disciplinas transversais, 

cursos internacionais e eventos científicos. Já estão sendo estruturadas disciplinas 

sobre ética e redação de projetos e/ou artigos científicos;  

 Elaboração de projetos em conjunto com os diversos Programas de Pós-graduação 

Stricto sensu, a serem submetidos a editais públicos de agências financiadoras. As 

propostas aprovadas no edital Pró-equipamento da CAPES, em 2013 e 2014, por 

exemplo, permitiram a aquisição dos equipamentos descritos no Quadro 5. 

 

Tabela 10. Equipamentos adquiridos para o Instituto Oswaldo Cruz, através de 

financiamento no âmbito do edital Pró-equipamento CAPES.  

 

Ano 2013 2014 

Valor Total (R$) 231.722,00 210.000,00 

Equipamentos 

adquiridos 

Espectrômetro Infra-

vermelho próximo 

Microscópio Stand Axio Imager M2 

Stereo microscópio trinocular Discovery 

V20 

Câmera para microscopia Axiocam ERC 5S 

REV.2 

 

 

Integração com os demais Programas de Pós-graduação da Fiocruz  

O esforço para integrar os Programas de Ensino do IOC aos demais Programas da Fiocruz tem 

sido realizado em alinhamento com ações da Vice-presidência de Ensino, Informação e 

Comunicação (VPEIC/Fiocruz). Ações incrementais são necessárias, sobretudo para que o tema 

seja colocado em discussão no conjunto da Fiocruz. Contribuindo para dar maior agilidade a 

este processo, a  Diretoria do IOC adotou as seguintes iniciativas: 

 Convidou a vice-presidente Nísia Trindade Lima para apresentar o tema ‘Integração 

dos Programas de Pós-graduação Stricto sensu da Fiocruz: Desafios e oportunidades’ 
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na quinta edição do Fórum de Integração e Alunos de Pós-graduação do IOC, realizado 

em 2013; 

 Participou, em abril de 2014, do workshop ‘Incentivo a Cooperações Acadêmicas no 

Estudo de Doenças Parasitárias’, no qual foram discutidas propostas de cooperação 

entre o IOC, o Instituto Carlos Chagas (Fiocruz/Paraná), o Centro de Pesquisa Gonçalo 

Moniz (Fiocruz/Bahia) e a Universidade de Glasgow;  

 Esteve presente na 24a Reunião do Fórum das Unidades Regionais da Fiocruz, realizada 

na Fiocruz Mato Grosso do Sul, em 2014, cuja pauta central foram as ações da Fiocruz 

voltadas para a área de Ensino. 

 

Sistema de Avaliação de Disciplinas 

A avaliação online de disciplinas dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu é uma 

necessidade antiga do Ensino no IOC. A Câmara Técnica de Ensino (CTE) reativou as propostas 

levantadas pelo Grupo de Trabalho de Disciplinas em relação ao tema. Acrescentando novas 

sugestões ao tema, o formulário de avaliação criado pelo grupo passou por uma etapa de 

discussões com a equipe do Departamento de Tecnologia da Informação (DETIN/IOC) e com a 

empresa contratada para desenvolver sua versão eletrônica.  

O sistema online para a avaliação de disciplinas foi lançado durante a 5a edição do Fórum de 

Integração de Alunos de Pós-graduação do IOC, em setembro de 2014. Na ocasião, uma 

campanha para anunciar a nova metodologia foi elaborada e divulgada. Após a análise do 

quantitativo de alunos que fizeram uso da ferramenta, a Diretoria do IOC realizou então uma 

serie de campanhas reforçando a relevância da avaliação junto aos discentes. 

 

Fortalecimento do nível técnico e qualificação de servidores técnicos  

Reuniões da Diretoria do IOC com a coordenação do Curso Técnico em Biotecnologia 

culminaram na gradativa reestruturação da grade curricular do curso, no sentido de que esteja 

cada vez mais alinhada à titulação dos alunos. O objetivo dos encontros é elaborar uma 

proposta para ser implementada a partir de 2016. Além disso, a Diretoria está atuando para 

aumentar a interação das disciplinas do curso com iniciativas de Bio-Manguinhos, 

Farmanguinhos e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz). 

Junto à Fiocruz-Ceará, foram iniciados entendimentos para a criação de uma parceria no 

sentido de estruturar um Curso Técnico em Biotecnologia no Estado, envolvendo o IOC e a 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (ESPJV/Fiocruz).  

Em relação à qualificação do corpo de servidores de nível técnico do Instituto, demandas 

apresentadas pelos próprios servidores à Direção do IOC originaram o Programa de 

Qualificação Profissional dos Servidores Técnico em Saúde Pública. Durante alguns meses, 

profissionais com titulação de doutor participaram de reuniões cuja proposta era estabelecer 

um programa de qualificação profissional. Com base no que foi discutido, a Diretoria 

apresentou ao corpo de servidores de nível técnico do IOC, em abril de 2014, uma proposta 

para criação do Programa, que foi prontamente recebido. Na ocasião, os servidores solicitaram 

a organização de atividades educacionais voltadas especificamente às suas áreas de atuação        

(Tabela 11).  A primeira iniciativa, realizada em 2014, foi alocar vagas para esse público nos 

diversos módulos oferecidos pelo Curso Técnico em Biotecnologia do IOC.  
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Tabela 11. Servidores de nível técnico do Instituto Oswaldo Cruz, inscritos por módulos no 

Curso Técnico em Biotecnologia, 2014 

 

Módulos incluídos nas Iniciativas Servidores Inscritos 

Fundamentos de Bioinformática 06 

Helmintologia 05 

Técnicas Histológicas 02 

Vetores e Reservatórios de Parasitas 06 
              Fonte: Vice- diretoria de Ensino, Informação e Comunicação – IOC. 

 

Projeto ‘IOC de Portas Abertas’  

Numa perspectiva de diálogo e de aproximação com a sociedade, o projeto ‘IOC de Portas 

Abertas’ começou a ser estruturado. A proposta é aproximar estudantes do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio das atividades científicas do Instituto. A primeira ação 

aconteceu durante a Semana Nacional da Saúde, em abril de 2014, quando mais de uma 

centena de estudantes da Escola Municipal Rui Barbosa, situada no entorno do campus da 

Fiocruz, em Manguinhos, participaram de atividades lúdicas realizadas em parceria com a Casa 

de Oswaldo Cruz.  

No mesmo ano, o IOC, realizamos uma série de atividades relacionadas ao no dia mundial da 

Luta contra a AIDS. Quarenta e dois alunos e três docentes do Colégio Estadual Dr. Antônio 

Fernandes, situado no município de Miguel Pereira, Estado do Rio de Janeiro, participaram do 

evento, que contou com a palestra ‘AIDS: Passado, Presente’, ministrada pela infectologista 

Tânia Regina Constant Vergara. 

 

Captações de recursos e parcerias  

Planejado e realizado em parceria com os estudantes, a edição do Fórum de Integração de 

Alunos de Pós-graduação do IOC em 2013 contou com a participação inédita dos pós-

doutorandos. Foi criado um grupo organizador composto por alunos e por um docente 

indicado pelos estudantes, cuja função era participar das discussões com os estudantes que 

organizam o Fórum e promover a integração com as coordenações dos Programas de Pós-

graduação Stricto sensu e com a Diretoria.  

A edição de 2014 do Fórum Discente  foi marcada por uma novidade: pela primeira vez 

aconteceu nas dependências do IOC. Bastante elogiada pelos participantes, a iniciativa contou 

com apoio financeiro da Presidência da Fiocruz, da Capes e da Faperj. Além das tradicionais 

mesas de discussão dos projetos, os alunos organizaram mesas onde docentes foram 

convidados a apresentar  sua trajetória acadêmica. 

Ainda no contexto de captação de recursos, a Diretoria teve êxito na aprovação de um projeto 

dedicado à editoração da revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (MIOC), submetido à 

Faperj, com vigência até maio de 2015.  
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No que se refere a parcerias, merecem destaques: 

 Os entendimentos junto ao Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO). Após 

uma visita bem sucedida, um documento de formalização da cooperação foi elaborado 

e encaminhado à Reitoria da Universidade. A expectativa é de que o Termo de 

Cooperação seja formalizado em 2015;  

 O estabelecimento de parcerias com a UNIRIO, UERJ e UFF no contexto do Programa 

de Estágio de Docência, atividade destinada aos alunos dos Programas de Pós-

graduação Stricto senso e aos bolsistas de pós-doutoramento. As Universidades 

disponibilizaram vagas em diversas disciplinas, permitindo que os estudantes tenham 

a possibilidade de realizar atividades de docência. Tal cooperação facilita o 

cumprimento de uma norma da Capes que determina o cumprimento do estágio de 

docência para alunos bolsistas de doutorado; 

 No final de 2014, o IOC firmou uma parceria com o curso de idioma Aliança Francesa, 

na qual os alunos regulares e os servidores do Instituto são contemplados com 

desconto de 25% na mensalidade do curso. A documentação já foi assinada pela 

Direção do Instituto e reenviada aos responsáveis da Aliança Francesa. Ainda este ano, 

alunos e servidores já poderão usufruir desse benefício. 

 

Política de Acesso Aberto ao Conhecimento 

A Política de Acesso Aberto ao Conhecimento, lançada pela Presidência da Fiocruz no início de 

2014, está alinhada ao papel de destaque que as instituições federais têm exercido no âmbito 

de produção, circulação e armazenamento de suas informações. Neste ponto, a Diretoria do 

IOC tem participado das discussões com o grupo da Vice-Presidência de Ensino, Informação e 

Comunicação, além de haver contribuído para a análise dos documentos relacionados ao 

tema.  

No que compete à operacionalização da Política, criamos 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. A meta 

é incluir ainda este ano, todos os artigos produzidos pelo IOC no ano de 2014. 

 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

Em 2013, a revista científica Memórias do Instituto Oswaldo Cruz continuou um processo de 

modernização já iniciado anteriormente, com o objetivo de torná-la cada vez mais 

contemporânea, porém sem desrespeitar sua cultura centenária. Diversas ações foram 

adotadas para agilizar e aperfeiçoar a qualidade do processo de editoração da revista, todas 

custeadas com verba do CNPq. Nestes dois anos, o objetivo principal de nossa Diretoria 

consistiu em tornar a revista mais visível no cenário internacional, divulgando o conteúdo 

científico publicado com qualidade e agilidade.  

Com um corpo editorial composto por 11 pesquisadores, incluindo membros estrangeiros, a 

publicação passou por uma reformulação em seu grupo multidisciplinar de editores 

associados, no qual foram incluídos pesquisadores das mais diversas instituições de pesquisa e 

ensino. Estes novos nomes trouxeram auxílio especializado em métodos quantitativos/ 
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estatísticos e em avaliações dos indicadores cientométricos e das políticas de publicação, 

contemplando a diversidade de temas abordados nos manuscritos submetidos à revista. O 

processo se repetiu em 2014, incluindo pesquisadores com especialidades em diferentes áreas 

temáticas. O propósito continuou o mesmo: internacionalizar e ampliar o corpo editorial. Tem 

sido buscado que mais de 70% dos manuscritos submetidos à revista sejam avaliados por pelo 

menos dois revisores especialistas estrangeiros.  

Novas práticas de submissão foram inseridas em 2014, juntamente com a exigência de que os 

autores precisam ser remetidos à Declaração de Singapura como referência. Ou seja: é 

necessário informar os protocolos de pesquisa em humanos e animais e, nos ensaios clínicos, 

apresentar a inscrição dos mesmos na plataforma REBEC. 

No contexto internacional, esta iniciativa deu mais credibilidade às avaliações da produção 

científica submetida à revista, além de ter diminuído a visão da revista como um periódico 

doméstico e endógeno, e de ter aumentado a competitividade entre os periódicos 

internacionais das principais áreas de abrangência.  

Visando tornar a revista mais internacionalizada, o corpo editorial convidou autores 

estrangeiros para a publicação de artigos de revisão, contribuindo de forma qualitativa para o 

conteúdo científico divulgado. Com os recursos obtidos, continuou-se trabalhando, em 

conjunto com a empresa American Journal Experts (AJE), a qualidade, em termos da língua 

inglesa, apresentada nos trabalhos publicados. Não obstante, prosseguimos pesquisando 

novas alternativas de aprimorar a utilização do serviço oferecido.  

No ano de 2013, a publicação contratou um serviço visando a aceleração na marcação e 

preparação dos artigos a serem publicados nas plataformas SciELO e PubMed. A ação resultou 

em mudanças de procedimento e na redução do custo para envio dos artigos, com a produção 

dos arquivos em formato XML. Assim, todos os manuscritos atualmente aprovados são 

imediatamente marcados em XML, atendendo, sobretudo, à demanda de internacionalização 

da revista – ou seja: introduzindo os artigos publicados diretamente na base PubMed Central.  

O processo de inclusão na plataforma durou cerca de um ano e, em 2014, foi totalmente 

concluído, levando as Memórias a um patamar mais elevado, juntamente com diversas 

revistas internacionais. 

Ainda nesse sentido, contratamos os serviços de divulgação por e-mail marketing, passando a 

enviar ao público de interesse newsletters contendo temas específicos da revista, além de 

resenhas. Foram confeccionados, também, folders institucionais para divulgação em eventos 

de interesse. 

Em 2013 tivemos oito números regulares publicados e um número especial suplementar 

(Suppl. I), dedicado a estudos em Entomologia Molecular, abrangendo temas como o estado 

da arte de genética e do comportamento, dinâmica populacional e ritmos circadiano de 

insetos vetores de doenças. Composto por 14 artigos escritos por autores de vários 

continentes, o suplemento homenageou o pesquisador Alexandre Afrânio Peixoto, especialista 

nesses temas e falecido em fevereiro de 2013. Todos os artigos foram submetidos ao processo 

de revisão por pares. A publicação contou ainda com três editores responsáveis: Denise Valle, 

Rafaela Bruno e Pedro Lagerblad de Oliveira, além do editor-chefe do periódico, Ricardo 

Lourenço de Oliveira. 

Em relação a 2014, também foram publicados oito números regulares, sendo um deles 

dedicado a estudos em malária. Esta edição temática publicou 21 manuscritos, com 
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participação de autores estrangeiros e nacionais, incluindo revisões e artigos originais sobre 

vários temas na malariologia. Este número contou com dois editores externos: Marcus Lacerda 

(IMT-Manaus) e Fábio Costa (Unicamp-Campinas), além do editor-chefe do periódico.  

Ao longo de 2014, foram publicados 158 artigos, e submetidos 493. A tabela 12 mostra a 

evolução dos artigos submetidos no período 2010-2014. 

 

Tabela 12: Artigos submetidos às Memórias do Instituto Oswaldo Cruz: 2009-2014.  

 

 Evolução 

de artigos 

submetidos 

à revista 

2010 2011 2012 2013 2014 

602 724 718 597 493 

Edições 
   08 

regulares 

08 regulares 

01 Suplemento 

08 regulares 

01 Suplemento 

08 regulares 

01 Suplemento 
08 regulares 

Fonte: Open Journal System x Sistema de submissão online ScholarOne. 

 

Os tempos entre a submissão e aceite e entre a submissão e a publicação têm sido reduzidos 

gradativamente. Em 2013, o tempo médio entre submissão e aceite foi de 120 dias, e o tempo 

entre o aceite e a publicação dos manuscritos foi em média de 30 dias, embora a maioria dos 

trabalhos seja, na verdade, publicada na versão digital entre 7-15 dias depois de aceite. Além 

disso, dispomos de um programa de detecção de plágio. Os autores são informados de que seu 

texto será analisado pelo programa. Esta prática acontece desde 2012.  

É sabido que a Memórias tem mantido forte presença e destaque entre revistas científicas 

especializadas em Parasitologia e Medicina Tropical em todo o mundo, por mais de 100 anos. 

Indexada nas diversas bases de dados internacionais, entre elas o Journal Citation Report - ISI 

Web of Knowledge, SCImago, Scopus, Bioline International, a revista está entre os dez 

periódicos internacionais com maior Fator de Impacto em Medicina Tropical, ocupando a 7ª 

posição, e entre os 20 em Parasitologia. Trata-se da revista de maior Fator de Impacto destas 

áreas – incluindo Microbiologia – dentre os 102 periódicos considerados pelo ISI em toda a 

América Latina. A figura 23 mostra a série histórica do fator de impacto das Memórias. 

 

Figura 23: Série histórica do fator de impacto da Revista Memórias do Instituto Oswaldo 

Cruz, 2004 - 2013.  
 

 

 

 

Fonte: ISI Web of Science. 
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A revista ‘Memórias’ continua publicando seus artigos separadamente, antes da composição 

dos números, no modelo ‘Ahead of Print’. Eles são publicados nos sites da Scielo e PubMed, 

oferecendo aos usuários os últimos resultados de pesquisas cientificas, em acesso aberto. Os 

manuscritos aprovados para publicação online são preparados rapidamente e disponibilizados 

na íntegra, inclusive na versão em PDF para impressão, paginação e DOI. A finalidade deste 

processo é contribuir para o avanço da pesquisa por meio da rápida comunicação dos 

resultados, como forma de garantir e acelerar a visibilidade da Revista em indexadores 

internacionais como, por exemplo, o Google Scholar, o Web of Science, Scopus, CROSSREF e 

MEDLINE. 

 

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 para o período 2013-2014: 

 2.482 tratamentos de imagens;  

 317 pranchas para publicações; 

 324 ilustrações e arte finais que acompanharam artigos, capítulos de livros, 

dissertações, teses e monografias; 

 135 projetos gráficos de cartazes, folders, certificados e outros impressos; 

 9 edições de vídeo; 

 14 modelagens em 3D. 

Paralelamente, o setor elaborou vídeos para divulgação de eventos – como, por exemplo, o 4º 

Simpósio de Controle Biológico 2015; Centenário Leônidas Deane – e também para divulgar o 

tema ‘Dengue’ por meio de uma exposição interativa (vídeo de apoio para a exposição 

organizada pela Casa de Oswaldo Cruz – COC/Fiocruz). 

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

 Curso Internacional sobre a Doença de Chagas (vídeo: ‘TRIATOMÍNEO – O elo de uma 

enfermidade’) 

 Curso Internacional Dengue (vídeo ‘Aedes aegypti e Aedes albopictus – Uma ameaça 

nos trópicos’)  

 Médicos Sem Fronteiras/Fiocruz  

Trabalhos na Universidade Miguel de Hernandez (Espanha) com exibição dos vídeos ‘Aedes 

aegypti e Aedes albopictus – Uma ameaça nos trópicos’ e ‘TRIATOMÍNEO – O elo de uma 

enfermidade’, e a elaboração do DVD ‘Técnicas Histológicas – Uma abordagem prática’ 

também compuseram a lista de atividades do Serviço.  

 

Participação em festivais de filmes científicos:  

 Menção Especial dos Jurados no XI Internacional Videomed Tucumán (província de São 

Migrel  / Argentina) de  27 a 30 de agosto de 2014; 

 Bolgatty Internacional Film Festival (Kerala/Índia) de 11 a 15 de setembro de 2014  - 

Documentário ‘Aedes aegypti e Aedes albopictus – Uma Ameaça nos Trópicos’; 
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 XIX Festival Internacional de Cine Médico, Saúde e Telemedicina – VIDEOMED 2014 

(Badajoz / Espanha) de 17 a 21 de novembro de 2014.  

 XXVII Bienal Internacional de Cine Científico de Ronda (Espanha) de  24 a 28 de 

novembro de 2014; 

 IV Festival Internacional de Documentário da Universidade e instituições de 

investigação científica – II ROME DOCSCIENT FESTIVAL (Roma/Itália) de 09 a 13 de 

dezembro de 2014 - Documentários ‘TRIATOMÍNEOS – O elo de uma enfermidade’ e 

‘Técnicas Histológicas – Uma abordagem prática’; 

 

O SPTI atua no desenvolvimento e produção de audiovisuais em Educação e Saúde que são 

distribuídos para diversas instituições (Tabela 13). 

 

Tabela 13: Produtos do Serviço de Produção e Tratamento de Imagem. 

 

Títulos  

2005 

a 

2009 

2010 2011 2012 2013 2014 Totais 

O mundo macro e 

micro do mosquito 

Aedes aegypti  

2.638 2.000 4.647 1.026 1.159 1.519 12.989 

Aedes aegypti e Aedes 

albopictus – Uma 

ameaça nos trópicos  

279 3.994 4.867 1.294 1.267 1.549 13.250 

CD-rom Dengue  484 2.527 3.853 512 501 2.030 9.907 

Triatomíneos – O elo 

de uma enfermidade  
- - 35 1.117 2.324 454 5.533 

Totais 3.401 8.521 13.402 3.949 5.251 5.552 41.679 

Fonte: Serviço de Produção e Tratamento de Imagens. 

 

Serviço de Jornalismo e Comunicação 

O Serviço de Jornalismo e Comunicação (Sejor/IOC) tem como atribuição desenvolver ações 

que aproximam o conhecimento científico da sociedade, ao mesmo tempo em que busca 

garantir visibilidade para as atividades do Instituto, incluindo ações de comunicação externa – 

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

Conosco – e de comunicação interna – Intranet, rede de emails, campanhas de comunicação 

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

proposta de comunicação integrada do Instituto. 

No âmbito da comunicação externa, em 2013, foram publicadas 530 reportagens sobre o IOC – 

ou contendo os pesquisadores do Instituto como fonte – em veículos da imprensa. Em 2014, 

este número subiu para 865 reportagens – a maior visibilidade desde 2009, ano em que foi 

verificada uma disparada de inserções na mídia por conta da pandemia global de Influenza. 
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Ainda no contexto da comunicação externa, o IOC manteve a coordenação de comunicação do 

Projeto ‘Eliminar a Dengue: Desafio Brasil’, iniciativa internacional sem fins lucrativos que 

estuda uma abordagem inovadora para bloquear a transmissão do vírus da dengue pelo 

mosquito Aedes aegypti de forma natural e autossustentável.  

Em concomitância, o Sejor consolidou a produção de material audiovisual, atendendo veículos 

internos e externos; implementou a linguagem de infográficos no site do IOC; desenvolveu a 

campanha de boas-vindas aos estudantes, no início do ano letivo, e o Projeto de Ambientação 

dos Auditórios, cuja proposta foi consolidar a marca institucional e aproveitar o espaço dos 

auditórios para a veiculação de conteúdos noticiosos; e criou campanhas com linguagem 

audiovisual para datas comemorativas como, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia do 

Servidor Público. Todas estas ações aconteceram ao longo de 2014.  

No que tange à comunicação interna, a Intranet IOC totalizou o recorde de mais de 70 mil 

visualizações, em 2013, e de 90 mil, em 2014. Importantes ações foram desenvolvidas para 

aumentar a visibilidade institucional, incluindo entrevistas especiais de acompanhamento de 

gestão com a Diretoria do IOC e o lançamento, em julho de 2013, do ‘CD-IOC Em Foco’ – 

informativo criado com o objetivo de tornar público em prazo imediato, todos os 

encaminhamentos e decisões do Conselho Deliberativo. 

 

Alguns projetos especiais ganharam destaque em 2013 e 2014. Dentre eles estão: 

 Lançamento dos novos websites da Revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, como 

parte dos esforços de internacionalização do periódico; 

 Lançamento dos websites dos Programas de Pós-graduação Stricto senso do IOC, 

resultado de um projeto elaborado em parceria com diversas instâncias do Instituto;  

 Lançamento do projeto de videoaulas ‘Aedes aegypti – Introdução aos Aspectos 

Científicos do Vetor’, que aborda temas relacionados ao mosquito transmissor da 

dengue.  Produzida em parceria com pesquisadores do Instituto, a iniciativa contou 

com recursos de editais da Faperj e do CNPq.  

Além disso, três novas edições do ‘Curso Aedes e Mídia: Introdução aos Aspectos Científicos do 

Vetor para Jornalistas’ foram realizadas, capacitando profissionais dos jornais O Globo e Extra, 

TV Band, Rádio BandNews, Jornal Metro, e de várias Unidades da Fiocruz. Tal iniciativa já 

capacitou 100 jornalistas desde o início, em 2010.  

As atividades de comunicação do Sejor em relação à dengue foram alvo de interesse da 

comunidade científica, tendo sido tema de encontro com a delegação da Associação Suíça de 

Jornalismo Científico, do ‘Workshop Intersetorial de Comunicação e Mobilização Social para o 

Enfrentamento da Dengue e Chikungunya’, organizado pela Prefeitura Municipal de Campinas 

(SP), e de reunião para definição de estratégias de combate à dengue junto à Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais. 

 

Outras ações da VDEIC 

A VDEIC também atuou: 

 Na reestruturação do Núcleo de Eventos do IOC e na inclusão da atividade de captação 

de recursos externos específicos na rotina do setor; 

 Na realização de sessões de centro de Estudos: 41 sessões realizadas em 2013, 

contando com 14 palestras ministradas por pesquisadores estrangeiros; em 2014 

foram 37 sessões, com 15 ministradas por pesquisadores estrangeiros; 



 

 

53 

 No diagnóstico da implementação do sistema de Gestão pela Qualidade na Secretaria 

Acadêmica (SEAC) e na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. A etapa de 

mapeamento de processos foi concluída;  

 

 Ações incrementais foram implementadas pelo Serviço de Jornalismo e Comunicação:  

 O informativo ‘CD-IOC Em Foco’, veículo criado para divulgação das decisões 

do Conselho Deliberativo entre a comunidade do Instituto;  

 A Campanha de fundos de tela para monitores de computador, cujo foco é o 

reforço da marca institucional;  

 O projeto de ambientação dos auditórios do IOC; 

 A consolidação da produção de vídeos para a divulgação de ações e atividades 

realizadas no IOC; 

 E o projeto para desenvolvimento do novo site IOC, tendo em vista a mudança 

da plataforma tecnológica da Fiocruz. O processo de migração está previsto 

para 2015.  
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5. GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

sse tópico apresenta as principais ações realizadas pela Vice-Direção de Desenvolvimento 

Institucional e Gestão do Instituto Oswaldo Cruz, no período 2013-2014.  

 

5.1 Planejamento e orçamento 

 

Planejamento Estratégico 

Com o objetivo de discutir e apontar os encaminhamentos estratégicos do Instituto Oswaldo 

Cruz para os anos seguintes, foram realizadas, ao final de 2013 e início de 2014, Oficinas de 

Planejamento Estratégico e de Planejamento Operacional. Os eventos reuniram a Diretoria do 

IOC, assessores, profissionais do Serviço de Planejamento e Orçamento e coordenadores de 

Câmaras Técnicas, entre outros membros do IOC. Cabe ressaltar ainda a importante 

participação da Presidência e da Diretoria de Planejamento Estratégico da Fiocruz (Diplan) 

nestas iniciativas. As oficinas reforçaram o compromisso institucional com um planejamento 

de longo prazo, a integração entre os seus setores em um projeto institucional que reflita uma 

construção coletiva de toda a comunidade IOC, a boa execução dos recursos públicos, estando 

ainda pautada na contribuição do Instituto para o fortalecimento do papel da Fiocruz como 

uma instituição estratégica de Estado.  

A maioria das questões estratégicas identificadas, ao longo dos debates, está em sintonia com 

as diretrizes institucionais do IOC, da Presidência da Fiocruz e claramente expressas nas 

Diretrizes Estratégicas da Direção para o período de 2014-2017.  

 

Planejamento Orçamentário 

A metodologia utilizada para elaboração da programação orçamentária da Fiocruz em 2013 e 

2014 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 

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 as demandas existentes, 

em 2013 cada laboratório recebeu um valor fixo de R$10.000,00, mais uma parcela de acordo 

com sua produtividade, seguindo a mesma metodologia de distribuição orçamentária dos 

recursos de custeio. Já em 2014, não foi possível seguir esta lógica. Com importante corte 

orçamentário na Instituição não houve distribuição dos recursos de capital, que foram 

destinados à aquisição de itens demandados e não adquiridos em 2013 por insuficiência de 

recursos financeiros.  

O Plano Anual de Orçamento do IOC elaborado com base nas necessidades gerais do Instituto 

referente às despesas de custeio, totalizou R$ 39.916.587,00 em 2013 e R$ 41.681.063,00 em 

2014. Somados aos  R$ 19.401.618,00 (2013) e R$ 11.039.911,00 (2014) programados como 

E 
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necessidades de capital, o orçamento total programado para as despesas do IOC em 2013 foi 

de R$ 59.318.205,00 e em 2014 foi de R$ 52.720.974,00.  

Devido aos pré-limites anuais estabelecido 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. 

Em ambos os anos, após negociação com a Presidência, intermediada pela Diplan, 

considerando o orçamento global da Fiocruz, os valores programados inicialmente sofreram 

cortes da ordem de 17,29% em 2013 e 25,30% em 2014. Estes cortes refletiram o forte 

impacto do cenário macroeconômico desfavorável ao longo dos dois anos, totalizando um 

orçamento final real de R$ 33.016.541,00 em 2013 e R$ 31.133.883,00 em 2014. 

A tabela 14 e a figura 24 apresentam a  distribuição do orçamento POM aprovado para o IOC 

por ação do PPA no biênio. 

 

Tabela 14: Distribuição dos recursos de custeio do POM-IOC segundo ações do PPA, 2013-2014. 

 

 2013 2014 

Distribuição por Ação  LOA FUNDO LOA FUNDO 

2000 - Administração da Unidade-Custeio 8.168.255 720.243 8.168.255 1.808.152,00 

20AQ - Manutenção de Coleções Biológicas 

da Ciência e da Saúde no Brasil 

439.830 0 444.830 0 

2B42 - Cooperação Técnica Nacional e 

Internacional em Ciência e Tecnologia em 

Saúde 

208.000 0 208.000 0 

6179 - Comunicação e Informações para a 

Educação em Saúde e em Ciência e 

Tecnologia 

309.000 852.709 309.000 1.331.183,00 

7674 - Modernização de Unidades de 

Saúde da Fiocruz 

1.530.548 0 1.530.548 0 

8305 - Atenção de Referência e Pesquisa 

Clínica em Patologias de Alta 

Complexidade da Mulher, da Criança e do 

Adolescente e em Doenças Infecciosas 

40.873 0 40.873 0 

8315 - Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico em Saúde 

10.067.485 6.645.618 10.228.457 2.778.808,00 

20YD-0008 - Educação e Formação em 

Saúde 

2.230.615 202.361 2.630.615 611.613,00 

20YD-0009 - Educação e Formação em 

Saúde 

172.131 0 172.130 0 

8327 - Serviço Laboratorial de Referência 

para Controle de Doenças 

0 1.428.873 0 871.419,00 

 Total 23.166.737 9.849.804 23.732.708 7.401.175,00 

  TETO IOC 33.016.541 TETO IOC 31.133.883,00 
Fonte: Serviço de Planejamento e Orçamento - IOC. 
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Figura 24. Distribuição dos recursos de custeio do POM-IOC segundo ações do PPA, 2013-

2014. 

 

 
                  

Fonte: Serviço de Planejamento e Orçamento - IOC. 

 

A tabela 15 e a figura 25 apresentam o histórico do orçamento do IOC nos últimos cinco anos, 

distribuído por componente do orçamento. 

 

Tabela 15: Evolução histórica do orçamento do IOC  2010-2014. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Aprovado inicial 30.753.473 37.511.533 37.737.903 36.685.045 34.593.205 

Aprovado final 24.880.468 27.661.972 37.737.904 33.016.541 31.133.883 

Liberado 21.730.048 33.725.558 35.433.799 26.207.448 29.991.782 

Executado 21.337.252 33.331.648 35.027.653 29.117.629 29.972.780 

Fonte: Serviço de Planejamento e Orçamento - IOC. 

 

No que diz respeito às despesas de Capital, o teto orçamentário aprovado no biênio 2013-2014 

ficou muito aquém do levantamento das necessidades de investimento, como demonstrado na 

tabela 16. Estes dados refletem claramente o hiato de investimento ocorrido no biênio. Como 

efeito direto temos um parque de equipamentos desatualizado e uma demanda crescente de 

manutenção onerando toda a programação orçamentária. 

 

Tabela 16: Comparativo entre o teto orçamentário para as despesas de Capital no biênio 

2013-2014 e o programado pelo IOC.  

CAPITAL 2013   2014 TOTAL 

Teto LOA -Estruturante 2.500.000,00   1.650.000,00 4.150.000,00 

Teto LOA - Estratégico 2.450.000,00   0,00 2.450.000,00 

Total 4.950.000,00   1.650.000,00 6.550.000,00 

Programado 19.401.618,00   11.039.911,00 30.441.529,00 

Fonte: Serviço de Planejamento e Orçamento – IOC. 
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Execução orçamentária 

 

Além dos cortes mencionados, a previsão de recursos provenientes do Fundo Fiocruz não se 

confirmou; e ao final do biênio 2013-2014, IOC deixou de receber R$ 6.808.093 em 2013 e R$ 

1.142.102 em 2014 do previsto em custeio. Todo o valor que foi efetivamente liberado para o 

IOC em custeio em 2013 e 2014 foi empenhado, o que aponta que a execução em custeio foi 

plena. No entanto, cabe ressaltar que apesar do cumprimento da execução, não 

necessariamente, atendeu-se a todas as necessidades demandadas, já que a previsão de 

recebimento era maior, tanto na LOA quanto no Fundo. Em 2013, a utilização de recursos 

oriundos de outras fontes2 contribuiu para o atendimento das necessidades e também para 

uma maior taxa de execução orçamentária, ultrapassando 100% em relação ao liberado na 

LOA, considerando que estes recursos não foram programados.  
 

Com relação aos recursos de capital, a execução não foi total, pois o IOC foi impossibilitado de 

empenhar R$ 97.445,00 em capital ao final de 2013, pois este valor ultrapassava a cota Fiocruz 

destinada a este recurso. Em 2014, a não liberação de cota gerou a impossibilidade de 

empenhar R$ 1.142,00.  
 

É importante destacar que, mesmo diante deste cenário de restrições orçamentárias, de 

contingenciamento do orçamento da Fiocruz como um todo e o fato de não estar sob a 

governabilidade do IOC a liberação de recursos, o orçamento destinado aos laboratórios não 

foi afetado, e a execução orçamentária no contexto dos insumos para a pesquisa foi alta. Além 

disso, foi ppossível manter o aprimoramento contínuo do sistema informatizado Siad, 

incluindo a consolidação do módulo de planejamento orçamentário e principalmente o 

acompanhamento contínuo da execução orçamentária pelas equipes envolvidas.  
 

Destaca-se ainda que em 2014 o IOC conseguiu gerenciar seu orçamento restrito de forma a 

arcar com todas as despesas previstas para o ano, além do passivo deixado em 2013, evitando-

se desta forma, possíveis impactos no orçamento de 2015. 
 

As tabelas 17 e 18 demonstram a evolução da gestão orçamentária do IOC em 2013 e 2014, 

desde a programação inicial até a execução.  
 

Tabela 17: Execução Orçamentária do IOC em 2013. 
 

 Programado Pré-limite Aprovado Liberado Executado 
% Execução  

aprovado 

% Execução  

liberado 

Custeio 39.916.587 36.685.046 33.016.541 26.207.448 26.207.448 79,38% 100,00% 

Capital 19.401.618 4.950.000 4.950.000 2.846.489 2.749.044 55,54% 96,58% 

Orçamento 

Total 
59.318.205 41.635.046 37.966.541 29.053.937 28.956.492 76,27% 99,66% 

Recursos  

Extra 

Orçamentários 

- - - 2.910.181 2.910.181 - 100,00% 

Fonte: SPO/IOC, DGAIOC, Sistemas Siad, Siafi e SGA. 

 

                                                 
2 Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), do Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para a Saúde (PDTIS) da 
Fiocruz e da Vice Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência (VPPLR) da Fiocruz.  
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Tabela 18: Execução Orçamentária do IOC em 2014. 

 

 Programado Pré-limite Aprovado Liberado Executado 
% Execução 

aprovado 

% Execução 

liberado 

Custeio 41.681.063 29.700.000 31.133.883 29.991.781 29.972.780 96,27% 99,94% 

Capital 11.039.911 1.650.000 1.650.000 1.681.426 1.680.284 101,83% 99,93% 

Orçamento 

total 
52.720.974 31.350.000 32.783.883 31.673.207 31.653.064 96,55% 99,94% 

Fonte: SPO/IOC, DGA/IOC, Sistemas SIAD, SIAFI e SGA. 

 

5.2 Cooperação Institucional 

 

A cooperação institucional do IOC abrange ações de pesquisa, ensino, serviços de referência e 

coleções biológicas, através de projetos e atividades em parceria com instituições nacionais e 

internacionais, que podem ou não envolver recursos financeiros.  

 

Por envolverem as variadas áreas finalísticas do IOC através de diversos instrumentos, as ações 

de cooperação institucional são acompanhadas e gerenciadas de forma compartilhada pelos 

setores de apoio à pesquisa e gestão. 

 

No início de 2013, o IOC criou a Assessoria de Cooperação Institucional (ACI), órgão de 

assessoramento da Direção do Instituto para assuntos relacionados às parcerias externas, 

nacionais e internacionais. Desde a sua implementação, a ACI vem envidando esforços no 

sentido de criar fluxos de atividades em cooperação e de facilitar o diálogo interinstitucional, 

promovendo e organizando a cooperação institucional do IOC. Para tanto, presta assessoria 

jurídico-administrativa à Direção do Instituto em assuntos relativos às relações institucionais e 

funciona como instância articuladora com o CRIS para acordos internacionais. Para acordos 

nacionais, atua em parceria com o Serviço de Planejamento e Orçamento (SPO) na articulação 

com a DIPLAN para a celebração de acordos e de convênios. Finalmente, consolida sua atuação 

como gestora de informações relativas à cooperação e ponto focal do Instituto relativamente 

aos seus parceiros externos. 

 

O IOC vem trabalhando em parceria com a DIPLAN e o CRIS, buscando alinhar seus 

procedimentos àqueles estabelecidos por essas instâncias da Fiocruz. Alguns encontros foram 

realizados com a Coordenação de Convênios da Diplan e com a Câmara Técnica de Cooperação 

Internacional, instituída pela Presidência da Fiocruz, por intermédio de seu Centro de Relações 

Internacionais (CRIS). 

 

Cooperação Nacional 

Em 2013 e 2014, o IOC manteve cooperação formalizada com 23 instituições nacionais, dentre 

elas o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, o Fundo Nacional de Saúde – FNS, Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC, Instituto Nacional de Cardiologia, 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, Petrobras – 

Cenpes, secretarias de saúde e oito universidades.  
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Neste período também foram iniciadas as negociações para formalização de parcerias com o 

Instituto Nacional do Câncer (Inca) e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), via 

Finep; com a ONG Entidade Ambientalista Onda Verde; e com a Fundação Centro Universitário 

da Zona Oeste (Uezo). 

 

Cooperação Internacional 

A cooperação institucional internacional do IOC fez-se presente em 16 países no ano de 2014, 

sem contar os projetos no âmbito da Organização Mundial da Saúde, de cunho multilateral. 

Manteve-se a predominância da cooperação Norte-Sul, em que pesem os acordos firmados 

com instituições sul-americanas e africanas, principalmente. Ressalve-se que a França passou 

os EUA em número de atividades de cooperação e o Instituto Pasteur liderou as cooperações 

estabelecidas com o IOC. Foram inicializados ou oficializados acordos de cooperação com o 

Instituto Nacional da Colômbia, com as Universidades de Tel Aviv, de Drexel, de Assunção, dos 

Andes, do Texas, de Ghent e Nacional da Irlanda, com o Instituto Gorgas, com o Leishield 

Pasteur e com o NIH – National Institutes of Health. 

Além dos acordos de cooperação internacional oficializados, os laboratórios registraram no 

Sistema Coleta projetos e atividades envolvendo cooperações com mais de 100 instituições 

internacionais, de 37 países, conforme Figura 25 e Tabela 19. 

 

Figura 25. Distribuição da cooperação técnica internacional por região, 2013-2014. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema Coleta – IOC. 

 

Tabela 19: Atividades de Cooperação internacional por atividade, 2013-2014.  

 

Atividade 2013 2014 Total 

Projeto em desenvolvimento 96 102 198 

Participação em Organismos e Redes Internacionais 21 34 55 

Visita de assessoria / consultoria 8 2 10 

Curso no exterior 1 2 3 

Insumo estratégico 0 2 2 

Disseminação da informação - Evento realizado 1 0 1 

Tecnologia transferida 0 1 1 

Total 127 143 270 
             Fonte: Sistema Coleta – IOC. 
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Cooperação Social 

 

A Cooperação Social do IOC tem como principais atuações: planejar de forma articulada, 

complementar e participativa os programas, projetos e ações do IOC relacionados com grupos 

sociais vulneráveis; bem como assessorar a diretoria na implementação de uma política 

institucional de Cooperação Social. 

 

Ao longo do ano de 2014, tem-se como destaques o desenvolvimento da estruturação da área 

junto à pesquisa, o acompanhamento de projetos e a atuação em conjunto com a 

Coordenadoria de Cooperação Social da Presidência da Fiocruz nos seguintes grupos de 

trabalho: ‘Construção dos Indicadores Sociais na FIOCRUZ’, ‘Governança Democrática, 

Território e Saúde’ e ‘Diagnóstico Socioambiental para a Construção da Plataforma Vegetal em 

Eusébio (CE)’. 

 

 

Captação de recurso externo – Acordos de Cooperação 

No biênio 2013-2014, foram celebrados cinco novos Termos de Execução Descentralizada – 

TED, dos quais quatro tiveram recursos repassados através do Ministério da Saúde/Fundo 

Nacional de Saúde – MS/FNS e um formalizado em parceria com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, somando um valor total de mais de R$ 1,3 milhão, com execução 

prevista até o final de 2015.  

 

Com isso, de 2013 a 2014, o IOC teve 39 instrumentos de cooperação vigentes, envolvendo 39 

laboratórios, incluindo acordos de cooperação sem transferência de recursos (n=21), 

convênios e termos de cooperação com órgãos da União (n=18). Dos 39 instrumentos de 

cooperação, registram-se dois termos de descentralização com despesa para o IOC, sendo um 

deles com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, para 

estabelecimento do Programa de Excelência em Pesquisa – Proep, cujos recursos somam 17 

milhões de reais do orçamento de 58 laboratórios do IOC, para aplicação em projetos 

aprovados em edital específico, a serem disponibilizados em cinco anos com a flexibilidade de 

gestão financeira permitida aos recursos de projeto financiado pelo CNPq; e o outro celebrado 

em 2014 com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Instituto de Ciências 

Biomédicas, com recursos no valor de R$1.500.000,00 visando o desenvolvimento do Projeto 

‘Integração básica-clínica: mais pesquisa para a Saúde–Unidade Multiusuária de 

Experimentação Animais – Implementação de infraestrutura de um biotério de 

experimentação’, cujo objetivo é prover um espaço compartilhado entre a Fiocruz e a UFRJ 

para realização de experimentação animal em condições de alta qualificação, pretendendo a 

parceria possibilitar a realização de experimentos particularmente na área de neurociências. 

 

Outros 17 termos de cooperação com transferência de recursos são de receita, somando um 

valor total de mais de 13 milhões de reais, considerando todo o período de vigência dos 

projetos. Um dos instrumentos é o Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC, para projeto de formação de turmas especiais 

de Pós-graduação destinada aos servidores desta instituição, com previsão de recebimento de 

quase 5 milhões de reais no total. Os demais instrumentos visam a transferência de 



 

 

61 

aproximadamente mais de 7 milhões de reais em recursos do Fundo Nacional de Saúde para 

projetos de pesquisa dos laboratórios. 
 

Há ainda 11 acordos de cooperação amplos e 7 acordos de cooperação específicos, sem 

transferência de recursos, com diversas instituições de ensino e pesquisa; além de um 

convênio com a Petrobras S.A. com previsão de receita de aproximadamente 3,7 milhões de 

reais e vigência até 2015. 

 

Tabela 20: Convênios por tipo de instrumento, 2013-2014.  

 

Tipo de instrumento Quantidade valor (R$) 

Acordo de cooperação amplo 11 - 

Acordo de cooperação específico 7 - 

Convênio 1 3.695.677,32 

Termo de execução descentralizada - despesa 2 18.500.000,00 

Termo de execução descentralizada - receita 17 13.282.541,76 

Fonte: Serviço de Planejamento e Orçamento – IOC. 

 

Captação de recurso externo – Editais de Pesquisa 

Aproximadamente 440 projetos submetidos foram contemplados por agências de fomento em 

2013. Cerca de R$ 40 milhões foi o montante de recursos captados externamente pelo IOC 

sendo 93,5% desses destinados aos laboratórios de pesquisa. As instituições de fomento que 

financiaram o maior número de projetos são Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro/FAPERJ (n=170) e Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq (n=146), com transferência de recurso na 

ordem de 11 e 8 milhões respectivamente.  

 

5.3 Infraestrutura 

 

No que tange à infraestrutura, foi desenvolvido um trabalho de reorganização das atividades e 

funções do Serviço de Apoio Predial (SEPRED) com a finalidade de identificar as grandes 

necessidades do IOC. 

 

De forma pioneira, foram feitas reuniões dos Apoios Prediais do IOC com os Síndicos da 

Diretoria de Administração do Campus (Dirac), com intuito de melhorar a comunicação e 

alinhamento das ações de infraestrutura entre IOC e Dirac. Como resultado dessa 

aproximação, foi finalizado, sob coordenação do DESIE do IOC e Departamento Manutenção 

Civil (DMC) da Dirac o levantamento das demandas por intervenções/obras por Pavilhão do 

IOC. Como desdobramento desta ação foi estabelecida uma agenda trabalho cooperativo 

entre a VDDIG-IOC e a Dirac visando o atendimento da demanda levantada. 

 

No âmbito organizacional e de informação, foi padronizada uma tabela de telefones de 

emergência para as portarias dos Pavilhões, além da criação do procedimento de trabalho dos 

Apoios Prediais, em alinhamento com as orientações institucionais seguidas pelos diversos 

órgãos da Fiocruz que dão apoio à gestão predial. 

 

Foi dado ainda, continuidade as reformas de Laboratórios e Setores Administrativos, 

destacando-se no biênio 2013-2014 o apoio na reforma do Data center do Departamento de 



 

 

62 

Tecnologia da Informação (Detin), com a melhora do layout e evolução nos sistemas de 

controle e alarmes da temperatura da sala. 

 

Cumpre frisar, no entanto, que os resultados obtidos ainda estão aquém das necessidades 

cotidianas dos Laboratórios de Pesquisa, e que,  portanto, necessitaremos aprimorar os 

sistema de funcionamento no próximo biênio. 

 

5.4 Gestão Documental 

 

A Gestão Documental é todo o processo relacionado à produção, tramitação, recebimento, 

guarda e recuperação dos documentos que suportam as atividades operacionais, finalísticas e 

estratégicas de uma organização, área ou departamento, visando o acesso ás informações de 

maneira ágil e integrada. 

 

A Gestão de documentos está prevista na Constituição Federal (Art. 5º. Inciso XXXIII e Art. 216, 

§ 2º), na Lei nº 8.159/91 (dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados) e na 

Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) como dever e responsabilidade das 

instituições públicas. No âmbito da Fiocruz o Sistema de Gestão de documentos e arquivos 

(SIGDA) foi criado por meio da portaria 353/2009 com o objetivo de estabelecer políticas e 

programas de gestão de documentos e arquivos da Fiocruz em consonância com o Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ – lei 8.159/91) e de forma integrada ao Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal – SIGA. 

 

Em janeiro de 2013 iniciou-se a criação do arquivo do IOC. Inicialmente foi realizado o 

diagnóstico da gestão documental do Instituto. A partir desse diagnóstico, identificou-se a 

necessidade de padronização dos formulários e documentos produzidos e uma perda da 

identidade visual da Fundação Oswaldo Cruz e do IOC, enfraquecendo a ‘marca’, a presunção 

de autenticidade, e a confiabilidade. Além disso, outros problemas foram identificados, tais 

como: 

 

 Acúmulo de documentos em paralelo a uma realidade de descarte, usando apenas o 

critério cronológico, o que não atende às normas da Fiocruz e do CONARQ – Conselho 

Nacional de Arquivos; 

 Suportes documentais misturados e armazenados em condições inadequadas;  

 Grande reprodução de cópias; 

 Necessidade de adequar os acervos do IOC às normas e metas de qualidade em gestão 

documental. 

 

Em decorrência dos problemas listados constituiu-se, ainda em janeiro, o Programa de Gestão 

Documental para abranger todas as necessidades do Instituto com relação à gestão de 

documentos. O Programa tem como objetivos: 

 

 Objetivo Geral: Estabelecer política de gestão documental e viabilizar o acesso à 

informação no IOC. 
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 Objetivo Específico: Desenvolver e implementar a excelência nas práticas de gestão da 

informação e do conhecimento, para servir de ferramenta estratégica no alcance da 

missão do Instituo Oswaldo Cruz. 

 

O programa envolve três macroprojetos que abrangem necessidades específicas de 

tratamento documental do IOC. A descrição dos projetos e os resultados alcançados em 2013 

estão abaixo: 

 

Projeto de Descentralização de Processos  

 

Objetivo: gerir os processos do IOC de prefixo 25030, promovendo maior acessibilidade, 

viabilizando a tomada de decisão e a otimização do tempo. 

 

O projeto iniciou-se em fevereiro de 2013 e a descentralização findou-se em abril do mesmo 

ano. Foram transferidos da Seção de Arquivo e Microfilmagem da Dirad os processos 

administrativos do IOC de prefixo 25030. Os processos do IOC de prefixo 25380 não foram 

transferidos, pois são de responsabilidade da Seção de Arquivo e Microfilmagem da Dirad, já 

que fazem parte do conjunto que lá está arquivado. Para iniciar o projeto foi disponibilizada 

uma sala no prédio Herman Lent de aproximadamente 29m² e um Container de 18m², onde 

estão armazenados os Processos Administrativos dos anos 2011, 2012, 2013. 

 

Projeto de Elaboração e Padronização de Documentos 

 

Objetivo: capacitar os usuários/produtores dos arquivos correntes em gestão documental, 

classificação e utilização do Sistema de Gestão Administrativa – SGA Controle de Documentos, 

visando à conscientização das práticas arquivísticas e o comprometimento com a preservação 

da memória institucional.  

 

A partir do diagnóstico, surgiu a preocupação de parar com o acumulo desordenado de 

documentos. Para tanto, os documentos produzidos hoje não poderiam se tornar a massa 

acumulada de amanhã. Portanto, o programa também contempla o projeto que consiste em:  

 

 Ministrar Treinamento de Elaboração e Padronização de Documentos Oficiais; 

 Ministrar treinamento de Noções de Arquivologia, Terminologia e Normativas; 

 Implantar o Sistema de Gestão Administrativa (SGA) Módulo Controle de Documentos. 

 

O projeto iniciou-se em setembro de 2013. Formaram-se quatro turmas, totalizando 58 

capacitados dos setores  SEGET, SELAB, SPO e SEGEM. 

 

O Sistema SGA – Controle de documentos propicia a classificação e o controle da tramitação 

dos documentos enviados. Esse sistema não possibilita a criação e nem a gestão de 

documentos eletrônicos (Natodigitais). Na FIOCRUZ ainda não existe um sistema dessa 

natureza. 
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Projeto de Avaliação da Massa Documental 

 

Objetivo: identificar, destinar e gerenciar a informação estruturada da massa documental 

acumulada durante os anos; promover a efetiva gestão de documentos e a racionalização de 

espaço e de custo. 

 

O Projeto consiste na avaliação dos documentos que foram acumulados sem tratamento, 

classificação ou preservação. Existem ainda, dois outros subprojetos que farão a 

complementação das ações de Avaliação Documental, que são: Higienização de Acervos, 

Microfilmagem e Digitalização. 

 

Atividades do Serviço 2013-2014: 

 

 Elaboração e implantação do Programa de Gestão Documental; 

 Iniciação do ciclo de capacitação dos usuários em gestão documental, protocolo e 

expedição;  

 Instituição da utilização, pelo IOC, do Sistema de Gestão Administrativa – (SGA 

Documentos); 

 Informatização da expedição, proporcionando maior controle e resposta imediata ao 

usuário; 

 Elaboração de ferramentas que auxiliam no bom desenvolvimento das atividades, tais 

como: guia de remessa; formulário de transferência de documentos; guia rápido; 

apostilas; 

 Padronização das atividades de expedição, protocolo e arquivo; 

 Levantamento documental e Assessoria técnica: LAB. Helmintos; 

 Assessoria Técnica Arquivística: LAPSA; LEDOC; LECEG; LEAS; LABCS; CEUA; 

CICA/DIRAD; 

 Assessoria Técnica: SEPROT/DIRAD;VDRCOL; 

 Levantamento Documental: LABE; SEGET; 

 Assessoria Técnica e colaboração com projeto de mapeamento de processos; 

 Treinamento em Gestão Documental: SELAB; DIRETORIA; SEAC; SEGET; SPO; SEGEM; 

 Participação da Oficina de Adequação da Tabela de Temporalidade: CQUALI; 

 Assessoria à Comissão Permanente de avaliação de documentos: COC; 

 Adequação do Código de Classificação do Ensino: SEAC; 

 Treinamento de Normas e Procedimentos de Protocolo: LABE; SEGECON; SEGEC; DGA; 

SEGET; SEGEM; SEGEF; SEPAT; SAORC; DAT; 

 Assessoria Técnica em Normas e Procedimentos de Protocolo: SEGET; SEGEC; 

 Participação no GT-Plano de Preservação Digital (COC); 

 Participação no encontro anual dos Gestores de Arquivo, Protocolo e Expedição; 

 Avaliação do novo modo operacional do Sistema de Gestão Administrativa (SGA); 

 Criação e estruturação do Núcleo de Solicitações de Viagens; 

 Organização e consolidação da Seção de Expedição. 

 

5.5 Tecnologia da Informação 

 

A Tecnologia da Informação (TI) no IOC atua no âmbito do atendimento e suporte aos usuários 

do IOC, desenvolvimento e manutenção de sistemas e administração da infraestrutura de TI. 
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Quanto ao atendimento e suporte, são realizadas atividades de manutenção e reparo de 

computadores, instalação e configuração de softwares, vistoria de equipamentos e 

atendimento ao usuário de microinformática em geral. Foram atendidos nos anos 2013-2014 

aproximadamente 12500 chamados, sendo 40% de falhas e 60% de solicitações. Para 96,5% 

dos chamados, o atendimento foi realizado em menos de 24 horas. Como parte do processo 

de melhoria, foi aperfeiçoada a gestão de indicadores de atendimento implantada em 2012 e 

introduzido o monitoramento dos indicadores dos níveis de materiais de reposição. 

 

No que tange à infraestrutura de TI, dentre as atividades de maior destaque entre 2013 e 2104 

estão: 

 

 Planejamento do projeto da nova RedeComep com objetivo de aumentar a velocidade 

e a qualidade da rede de comunicação do Instituto com a Internet; 

 Planejamento da reposição de itens de infraestrutura em situação crítica, destacando-

se a compra de robô de backup, nobreak 20kva e switches de rede; 

 Parceria junto à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) da Presidência 

para o desenvolvimento de uma nova interface de correio eletrônico. 

 Execução do projeto de mudança do datacenter (Moving) que possibilitou a expansão 

de área e acomodação dos novos equipamentos da Plataforma de Bioinformática em 

2013; 

 Execução da política de segurança no quesito “senhas fortes”; 

 Disponibilização e configuração de ambientes computacionais diversos para 

implantação de novos sistemas e serviços; 

 Virtualização de ambientes computacionais para atender a vários serviços, como 

ECLAMC, Intranet, Sistema Plataforma, SIAD, Controle de mudanças, etc; 

 Recebimento de novos equipamentos servidores e unidades de armazenamento DELL; 

 Hospedagem de novos sites no ambiente de TI do IOC, como, por exemplo, a Revista 

de virologia; 

 Hospedagem de novos servidores no datacenter de TI do IOC, das plataformas: 

Bioinformática e PDTIS; 

 Contato com o Serpro para analise da solução de correio eletrônico EXPRESSO V3 

(atendendo as determinações do governo federal), recebimento de proposta e 

apreciação junto à direção; 

 Adequação do sistema Active Directory (troca de senhas) ao sistema COLETA; 

 Estudo para implementação de novos sistemas: OwnCloud, Wiki, Redmine e 

Timesheet; 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento e manutenção de sistemas, onde são realizadas 

atividades de implantação de novos sistemas, manutenção em aplicativos, sites e formulários 

eletrônicos, destacam-se em os seguintes resultados: 

 

Em 2013: 

 

 Início da implementação do sistema de Certificação de Qualidade em Biossegurança; 

 Início do projeto para o sistema coorporativo (dados do setor de recursos humanos) 

para integração com os sistemas: Plataforma e Comissão Interna de Biossegurança; 
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 Apoio e acompanhamento do processo de desenvolvimento do novo sistema para 

agendamento de plataformas; 

 Apoio e acompanhamento do processo de desenvolvimento do sistema mala direta; 

 Manutenção do sistema de capacitação do IOC; 

 Implementação de aplicativo para troca de senhas do AD/Correio; 

 Implantação e estudo do código do sistema de currículo cedido pelo Centro de 

Pesquisas René Rachou; 

 Desenvolvimento de formulário eletrônico para votação sobre a homenagem ao Dr. 

Alexandre Peixoto; 

 Implantação do novo sistema de agendamento de salas (ensino); 

 Apoio e manutenção do Sistema Integrado de Administração e do Sistema Integrado 

de Coleta de Dados (Sistema Coleta) do IOC. 

 

Em 2014: 

 

 Desenvolvimento de 60% do Sistema de Certificação de Qualidade em Biossegurança 

 Sincronização de 100% dos dados do RH (Coleta x corporativo) de maneira 

automatizada. 

 Desenvolvimento de 60% do sistema Corportativo. 

 Integração dos dados do corporativo ao sistema CIBio e Plataformas. 

 Apoio e acompanhamento do processo de desenvolvimento do novo sistema para 

agendamento de plataformas; 

 Apoio e acompanhamento do processo de desenvolvimento do sistema Avaliação de 

Disciplinas; 

 Desenvolvimento de 70% do Sistema de Credenciamento de Laboratórios; 

 Desenvolvimento do novo formulário QBA Online; 

 Apoio no levantamento de requisitos para contratação de manutenção para o sistema 

ASA; 

 Validação de novas demandas para manutenção do site Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz; 

 Apoio e manutenção dos sistemas QBA Online, Intranet entre outros; 

 Apoio e manutenção do Sistema Integrado de Administração e do Sistema Integrado 

de Coleta de Dados (Sistema Coleta) do IOC. 

 

Em relação à busca de melhorias no funcionamento do serviço institucional de emails, 

a Diretoria do IOC previu a mudança do sistema em 2013. Na ocasião, foi cotada a compra do 

software 'Exchange', na época identificado como o mais adequado. O processo foi 

interrompido quando o Governo Federal proibiu a utilização de softwares proprietários no 

serviço público e sinalizou que as instituições federais teriam que adotar o sistema 'Expresso', 

de propriedade do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). 

Após levantamento de custos, foi identificado que a migração e incorporação do 'Expresso' 

ultrapassaria os limites do orçamento institucional. Desta forma, foi necessário reiniciar os 

levantamentos de alternativas técnicas para o serviço institucional de emails. Foi decidido pelo 

uso do software livre Roundcube Webmail 1.1.1, sugerido e utilizado pelo Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT/Fiocruz). O novo 

sistema teve o início do uso em caráter experimental em agosto de 2014. 
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5.6  Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 

O biênio foi marcado pelo endosso do papel estratégico atribuído à Gestão do Trabalho nos 

últimos 4 anos e pela garantia da continuidade e aperfeiçoamento de relevantes processos, 

assim como a inserção de novos. O IOC possuía em 2014 em seu quadro profissional 1.323 

colaboradores sendo 667 servidores ativos, 246 terceirizados e 407 bolsistas.  Dentre os 

servidores, 31 ingressaram em 2013 e 38 em 2014, distribuídos por cargo conforme mostrado 

na tabela 21. 

 

Analisando as diversas modalidades de bolsistas,  percebemos que o maior volume de bolsas 

provém dos programas PIBIC, seguidos de PEC Superior e Pós-Doc, respectivamente, 

demonstrado na Tabela 22.  Quanto à qualificação técnica da força de trabalho (Figura 26), o 

Instituto possuía, em 2014, 373 doutores (53%) e 99 mestres (14%), perfazendo um total de 

67% do corpo funcional com formação Stricto sensu. Se considerarmos as especializações (que 

somam 11%), este total sobe para 78%. 

 

Tabela 21: Distribuição dos servidores ativos do IOC conforme cargo: 

 

Fonte: Serviço de Gestão do Trabalho - IOC. 

 

 

Tabela 22: Distribuição dos bolsistas do IOC conforme programa vinculado: 

Cargo Nº Total 

PÓS-DOC 74 

Pesquisador Visitante  23 

PIBIC 141 

PIBIT 19 

PROVOC 49 

PEC Superior 85 

PEC Médio  16 

Total 407 

                              Fonte: Serviço de Gestão do Trabalho - IOC.  

 Todos Novos 

Servidores ativos 2013 2014 2013 2014 

Assistente Técnico de Gestão 31 29 0 0 

Técnico em Saúde Pública  133 130 4 6 

Analista de Gestão em Saúde 56 51 1 - 

Tecnologistas  168 170 13 10 

Pesquisadores 271 272 13 21 

Especialista - -  -  1 

Outros  5 7   

Disponibilizados por DAS  7 8   

Total  671 667 31 38 
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Figura 26. Consolidação do quadro funcional segmentado por carreira. 
 

 
Fonte: Sistema Coleta e Serviço de Gestão do Trabalho - IOC. 

 

Em relação ao desenvolvimento de pessoal 44 servidores (em 2013) e 45 servidores (em 2014) 

alcançaram alguma qualificação profissional, conforme mostrado na Tabela 23. 

 

Tabela 23. Nova qualificação profissional dos servidores no biênio 2013-2014.  

 

 2013 2014 

Doutorado 32 32 

Mestrado 8 10 

Especialização 4 3 

Total 44  45 
                                   Fonte: Coleta - SEGET / IOC 

 

Dentre as atividades estratégicas implementadas pela Gestão do Trabalho em 2013 destacam-

se a elaboração do Plano de Recursos Humanos do IOC e o Planejamento e Dimensionamento 

da Força de Trabalho do Ambulatório Souza Araújo (ASA).  

 

A primeira iniciativa foi uma sistematização das políticas de gestão do trabalho praticadas no 

IOC. O Plano de Recursos Humanos é um importante registro das normatizações e práticas de 

gestão do trabalho. Além disso, o documento é exigido por instituições de auditoria e 

acreditação que verificam as práticas de gestão do trabalho das organizações.    

 

O Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho do ASA, por sua vez, evidenciou o 

perfil, a formação e a quantidade de trabalhadores necessários às atividades do ambulatório. A 

atividade foi realizada para atender aos padrões de planejamento da força de trabalho da Joint 

Commission International – uma das principais instituições de acreditação em saúde do mundo 

–, sanando as não conformidades da área de gestão do trabalho que obstavam ao ambulatório 

a obtenção da acreditação.  
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Além disso, realizou-se uma análise da força de trabalho dos laboratórios do IOC e sua relação 

com a produção científica registrada no sistema Coleta nos últimos 5 (cinco) anos com o 

objetivo de subsidiar a Comissão Permanente de Concurso do IOC na distribuição das vagas 

para os cargos de Especialistas, Pesquisadores, Tecnologistas e Técnicos disponibilizadas para o 

Instituto. Concomitantemente, a demanda dos laboratórios foi sistematizada e organizada (por 

perfil, atribuições, qualificação), apoiando o planejamento do concurso 2014.  

 

O processo de maior impacto no biênio foi a participação do IOC na realização do “Concurso 

2014”, sob a coordenação da Presidência da Fiocruz. Neste processo seletivo, o IOC recebeu 41 

vagas, dentre elas, 26 para pesquisadores, 10 tecnologistas, e 5 para técnicos em saúde 

pública. Este processo envolveu um conjunto complexo de atividades como: i) a composição 

de 42 bancas avaliadoras com participação de 150 profissionais (internos e externos); ii) 

estruturação do cronograma das diferentes etapas do processo seletivo; iii) aquisição de 

passagens e diária para cada membro das bancas de avaliação; iv) gerenciamento de 

aproximadamente 5.500 e-mails, visando o levantamento de informações e comunicação com 

as partes interessadas no concurso (bancas, setores que receberam vagas, entre outros). Cabe 

ainda destacar a participação efetiva de várias áreas do IOC e o importante papel de 

coordenação gerencial desenvolvido pelo SEGET neste processo. 

 

Outra atividade de relevância desenvolvida na área de gestão do trabalho foi a continuidade 

do Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG-IOC) iniciado em 2012. Findada a primeira 

turma, efetuou-se uma análise do andamento do curso pela coordenação, associada a uma 

avaliação dos discentes. Com base nestas análises, reformulou-se a grade de disciplina e a 

carga horária para a segunda edição do programa, visando aumentar a qualidade, ganhar 

celeridade e efetividade na formação das lideranças e facilitar sua aplicação no cotidiano 

organizacional. Em 2013, na sua segunda edição, o PDG-IOC contou com 22 inscritos, dos quais 

17 concluíram o curso parcial (uma parcela dos módulos) ou integralmente.  

 

Já em 2014, tanto o Programa de Desenvolvimento Gerencial-IOC quanto o Plano de 

Capacitação foram suspensos devido à restrição orçamentária e à necessidade de análise dos 

mesmos. No segundo semestre, a partir de setembro/2014 as capacitações foram 

gradualmente retomadas enquanto que o PDG-IOC não contou com uma nova edição, sendo 

encaminhada sua reestruturação conceitual visando a proposição de um novo perfil de 

formação voltado para o gerenciamento laboratorial nos moldes de formação de um ‘Lab-

Manager’. Esta iniciativa considerou ainda a realização do PDG-Fiocruz que foi estruturado e 

oferecido institucionalmente, visando criar um ambiente de valorização da gestão e dos 

gestores por meio de estratégias de aprendizagem contextualizadas para o desenvolvimento 

de lideranças com ênfase nas competências gerenciais. O PDG-Fiocruz é composto dos 

seguintes projetos: Excelência da Alta Administração da Fiocruz; Desenvolvimento da 

Excelência de Gestão; Construindo a Gestão do Futuro; Encontro anual da Gestão; Ciclo de 

Palestras de Gestão e Rede Virtual de Excelência da Gestão Fiocruz, que se desdobram em 

diversas ações. Duas turmas foram compostas para realização do curso em 2014 que contou 

com a participação de 6 servidores do IOC. 

 

Em 2013 foi implementado o primeiro Banco de Dados de registro e controle da capacitação 

realizada pelo Serviço de Gestão do Trabalho, Comissão Interna de Biossegurança e 

participação de congressos pelos servidores. Este banco foi um elemento determinante no 
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ganho de efetividade no controle das informações relativas a treinamento e desenvolvimento 

dentro do IOC, bem como um facilitador na consolidação e fornecimento de informações que 

prestamos a DIREH e ao MPOG ao término de todo exercício. Os números de 2014 comprovam 

a perda de investimento em capacitação.  

 

 A área de Saúde do Trabalhador, coordenada pelo SEGET e ainda em fase de estruturação, 

buscou em 2013 o apoio de outros setores afins que a auxiliasse no processo de consolidação 

das ações.  Para tanto, realizou reuniões com diversos setores do Centro de Saúde do 

Trabalhador, CIBIO, NUST de Manguinhos, entre outros. Além das atividades diárias, como 

atendimento a funcionários em questões relacionadas às suas demandas sociais e de trabalho, 

foi realizado um encontro sobre trabalho, autoestima e relações interpessoais a fim de 

sensibilizar a comunidade do IOC a respeito da importância de se pensar a saúde mental no 

trabalho. Em 2014, como produto do amadurecimento da área, foi elaborada uma cartilha 

sobre Perícia em Saúde e folders que versam sobre licença para tratamento de pessoa na 

família e fluxo de acidente de trabalho.  

 

Durante o ano, a área apoiou alguns projetos externos, como as 02 campanhas de vacinação 

realizada pelo NUST e CIBIO para funcionários do IOC, os exames periódicos realizados pelo 

NUST os servidores e o projeto ‘Estratégias para gestão do ruído e substâncias tóxicas na 

Fiocruz’ da Direh.  

 

5.7 Gestão Ambiental 

Realizada pela  Comissão Interna de Gestão Ambiental que 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 2014 era consolidar o trabalho iniciado e estender o programa para os 

demais pavilhões do IOC (Figuras 27-28). 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 dobrar o número de adesão dos pavilhões e terminar o ano com o total de 7.700 

lacres entregues. 
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Figura 27.  Rastreabilidade dos lacres entregues por Pavilhão no IOC.  

 

 
                      Fonte: Comissão Interna de Gestão Ambiental – IOC. 

  

 

Figura 28.  Volume de Resíduos por sacos com lacres por pavilhão ano 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão Interna de Gestão Ambiental – IOC. 
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Gestão de Resíduos Químicos 

 

Em 2014, o Programa de Gerenciamento de Substâncias Químicas do IOC manteve suas 

premissas de melhoria contínua dos processos de gestão e 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 substancias químicas novas no IOC para a confecção do 

Manual Gerenciamento do Programa de Gerenciamento dos Produtos Químicos do 

IOC versão 2015. A versão atual possui 490 Fichas de Informação de Segurança de 

Produtos Químicos (atendimento a NR 26, portaria 3214/78 do MTE), e espera-se um 

acréscimo de 10% para a versão 2015;  

 

 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; 

 

 Manutenção da gestão segurança química e ambiental dos laboratórios do IOC, com 

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

conformidade/não conformidade; 

 

 Dando continuidade ao realizado em 2013 a equipe CIGAmb, em parceria com o 

departamento de gestão ambiental da DIRAC, realizou levantamento dos resíduos 

químicos gerados no IOC no ano antecedente. Considera-se de grande importância o 

uso de indicadores ambientais e o conhecimento do volume de resíduos gerados para 

a elaboração de metas de geração, redução e estratégias de melhoria.  

 

A CIGAmb baseou-se na norma ISO 14031 (Avaliação de Desempenho Ambiental) para definir 

possíveis indicadores ambientais para o ano antecedente ao de 2014. Destacou-se a 

similaridade entre o quantitativo de 2012 e o de 2013 para os resíduos sólidos (145 Kg e 144,9 

kg, respectivamente). Em 2013, o maior contribuinte para o valor total foi o Pavilhão Gomes de 

Faria (109,7 kg), com relevante descarte de resíduos químicos realizado em abril de 2013. 

 

Outra importante ação foi a implantação de ferramentas da norma ISO 14031. Observou-se a 

necessidade de fortalecimento de 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 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 visam este fortalecimento e a cultura da melhoria contínua. 

 

Campanhas 

 

Em 2014 a equipe CIGAmb coletou no campus 549kg de embalagens longa vida, 

correspondendo a cerca de 11 % a mais que no ano anterior. Esta é uma atividade que coopera 

com o desenvolvimento sustentável através de uma ação social e conjunta com cooperativas e 
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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. Em conjunto com o Setor de Produção de Imagens do IOC, a Comissão 

confeccionou e atualizou as etiquetas para identificação de embalagens longa vida (Tetrapack).  

  

Para a campanha de sensibilização sobre consumo e descarte de copos plásticos, a Comissão 

atualizou os cartazes de sensibilização colados nas copas dos pavilhões do IOC (ver figura 31). 

Esta ação é realizada desde 2009 pela equipe da CIGAmb e visa reduzir o desperdício e 

consumo dos copos, cuja a matéria prima é o petróleo, através da adoção de canecas e 

garrafas. O resultado disso está na redução de 20 % de consumo dos copos plásticos desde o 

início da campanha, economizando recursos financeiros para a instituição, poupando os 

recursos naturais, reduzindo o impacto na emissão de resíduos e contribuindo com uma 

melhor qualidade ambiental. Em 2013 o IOC consumiu 754.700 copos plásticos de água e 

aguarda-se, após o fechamento dos dados do último ano, a continuidade redução do consumo 

para 2014. 

 

É importante assinalar que a redução significativa no uso de copos plásticos deu-se no cenário 

de aumento no número de servidores e estudantes no IOC, o que ressalta ainda mais a 

importância e a eficácia do trabalho realizado. 

 

Figura 31. Cartaz ilustrativo de Sensibilização durante o ano de 2014. 

 

 
 

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 

disponibilizados para todos do IOC. Até hoje foram recolhidos mais de 100 kg de papel usado 

para serem reaproveitados. Além da sensibilização quanto à redução do consumo de papel, 

também existe uma preocupação quanto à sua redução devido à quantidade de resíduos 

gerados e aos impactos no meio ambiente. Com isso, em 2014 foram reutilizados 14 kg de 
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papel usado, para a confecção dos blocos. O IOC respondeu por 91% do atendimento do 

Programa de Coleta Seletiva na Fiocruz durante o ano de 2014.  

 

Pesquisa de Satisfação  

 

Com o objetivo de conhecer a percepção dos usuários em relação aos serviços prestados, pelo 

segundo ano a CIGAmb/IOC realizou pesquisa de satisfação com os interlocutores de Gestão 

Ambiental do IOC permitindo avaliar a percepção a respeito da qualidade dos serviços 

prestados e identificar as possibilidades de melhoria na consecução dos trabalhos. A pesquisa 

exploratória, de natureza quantitativa, empregando questionário com 12 perguntas, foi 

aplicada em janeiro de 2015 para averiguar qual a avaliação dos serviços prestados e de que 

maneira a Comissão Interna de Gestão Ambiental em geral interagiu com os laboratórios. Dos 

71 interlocutores de laboratórios do IOC, 28 responderam à pesquisa. Dentre estes, mais de 

95% afirmaram que tiveram algum contato com a CIGAmb em 2014 e que obtiveram solução 

para o seu problema. Para 78% dos interlocutores, o atendimento foi ótimo, e para 18%, o foi 

bom. Cem por cento dos respondentes afirmaram que seu laboratório participa do Programa 

de Gerenciamento de Substâncias Químicas coordenado pela CIGAmb, sendo que 90% destes 

utilizaram bombonas para o acondicionamento dos resíduos químicos líquidos gerados no seu 

laboratório em 2014. A entrega do produto, tanto no que diz respeito à condição do material 

quanto ao prazo de entrega, foi avaliada como ótima por 65% dos interlocutores, e boa para 

22%.  

 

De acordo com a pesquisa, cerca de 30% dos profissionais e estudantes dos laboratórios do 

IOC que responderam ao questionário participam do programa “Reciclando no IOC”, através 

do descarte de embalagens Longa Vida nas lixeiras identificadas localizadas nos pavilhões. Por 

outro lado, vimos que 25% não participam do programa e 11% afirmaram não conhecer o 

programa. O resultado da pesquisa de satisfação, de um modo geral, demonstra a crescente 

adesão aos programas implantados pela CIGAmb nos últimos anos e uma avaliação 

majoritariamente boa ou ótima destes programas. É claro, no entanto, que ainda necessitamos 

ampliar as ações visando a uma participação de 100% dos profissionais.  

 

Ainda assim, tomadas em conjunto, as atividades descritas acima mostram claramente o 

comprometimento do conjunto de profissionais do IOC no que diz respeito à gestão ambiental.  

 

5.8  Biossegurança 

 

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

o registro e o acompanhamento individual dos projetos em desenvolvimento que envolvam 

organismos geneticamente modificados (OGM) e derivados, totalizando no biênio 2013-2014 

48 projetos, desenvolvidos por 39 pesquisadores em 27 diferentes laboratórios. 

 

Em 2013 a CIBio/IOC credenciou três novos projetos envolvendo OGM, classe de risco 1: a) 

‘Produção de vetores contendo RNA de interferência para estudo da etiologia de distúrbios 

neuropsiquiátricos’, coordenado pelo Dr. Frederico Rogério Ferreira, do Laboratório de 

Pesquisas sobre o Timo; b) ‘Caracterização funcional de polimorfismos de base única (SNPs) e 

haplótipos na N-acetiltransferase 2 humana circulantes na população brasileira’, coordenado 

pela Dra. Raquel Lima Figueiredo Teixeira, do Laboratório de Biologia Molecular Aplicada a 
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Micobactérias; c) ‘Conexinas e panexinas: possíveis envolvimento na transmissão de morte 

celular de fotorreceptores’, coordenado pelo Dr. Daniel Adesse Pedra Martins, do Laboratório 

de Biologia Estrutural.   

 

Em 2014 foram seis novos projetos, sendo apenas um de classe de risco 1, coordenado pela 

Dra. Vanessa Salete de Paula do Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia, 

denominado ‘Desenvolvimento de teste rápido para detecção de anticorpos contra o vírus da 

hepatite A em fluído oral’. Além disso, o projeto coordenado pelo Dr. Frederico Rogério 

Ferreira teve seu escopo ampliado, para a manipulação de OGM classe de risco 2, e outros 

cinco pesquisadores também obtiveram aprovação da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio/MCT), a saber: a) Dra. Maria Cristina Vidal Pessolani, do Laboratório de 

Microbiologia Celular, com o projeto ‘Influência de glicolipídeo PGL-I no lipídico de células 

Schwann infectadas pelo Mycobacterium leprae’; b) Dra. Márcia Pereira de Oliveira Duarte, do 

Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas Médicas, com o projeto ‘Produção de variantes 

geneticamente modificadas de protozoários do gênero Leishmania e sua aplicação no estudo 

da interação parasito-hospedeiro e no desenvolvimento de potenciais candidatos vacinados’; 

c) Dr. Eduardo Caio Torres Santos, do Laboratório de Bioquímica de Tripanossomatídeos, com 

o projeto ‘Estudo das moléculas envolvidas no transporte de esteróis livres de Leishmania ssp’; 

c) Dra. Juliana de Meis, do Laboratório de Pesquisas sobre o Timo, com o projeto ‘Avaliação 

das Células e órgãos no curso da infecção pelo Trypanosoma cruzi’. 

 

Em relação à autorização para exportação/importação de OGM (ou derivados), houve uma 

exportação (para Genscript Corporation [USA]) a pedido da Dra. Ada Maria de Barcelos Alves, 

do Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia de Infecções Virais, e duas importações, sendo 

uma para o Dr. Daniel Adesse Pedra Martins, do Laboratório de Biologia Estrutural, e outra 

para a Dra. Maria Cristina Vidal Pessolani, do Laboratório de Microbiologia Celular. 

 

Para garantir o funcionamento das instalações, dentro dos padrões e normas definidos pela 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), todos os laboratórios credenciados 

foram inspecionados, totalizando 33 unidades.  

 

Em 2013, o GT/Inspeções, coordenado pela Dra. Sandra Simonetti também realizou inspeções 

nos laboratórios de Díptera (Pavilhão Carlos Chagas), Toxoplasmose (Pavilhão 108) e 

Desenvolvimento Tecnológico em Virologia (pavilhão Hélio e Peggy Pereira). 

 

Da mesma forma, foram avaliadas as seguintes plataformas tecnológicas vinculadas ao 

Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para Saúde (PDTIS): Bioensaio 3 

(Pavilhão Ozório de Almeida), Microscopia Confocal (Pavilhão Gomes de Faria), 

Sequenciamento de DNA, Citometria de Fluxo e PCR em Tempo Real (Pavilhão Leônidas 

Deane). 

 

Já em 2014, foram inspecionados mais dois laboratórios e uma plataforma tecnológica, que 

estão aguardando o credenciamento por parte da CTNBio; esses são o laboratório de Pesquisa 

em Malária (NB2), projeto coordenado pelo Dr. Leonardo José de Moura de Carvalho, além da 

Plataforma de Citometria de Fluxo e o Laboratório de Ultra-estrutura Celular, projeto 

coordenado pela Dra. Mirian Claudia de Souza Pereira. 

 



 

 

76 

Capacitação Profissional 

 

O Programa de Capacitação Profissional em Biossegurança do IOC (Tabela 24), coordenado 

pela Dra. Ana Paula D’alincourt Carvalho Assef, abrange cursos presenciais e à distância. Este 

último, denominado QBA/On-line, é oferecido para os novos profissionais como um pré-

requisito para o fornecimento do crachá de identificação, o qual, no biênio 2013-2104, 

capacitou 876 profissionais. Além disso, a disciplina Procedimentos de Biossegurança em 

Laboratórios de Pesquisa Biomédica, conta com a participação dos alunos de Pós-graduação 

Lato e Stricto sensu do IOC.  

 

Desde 2006 o Curso de Biossegurança em Laboratório de Pesquisa Biomédica, realizado em 

módulos – Introdutório, Riscos Biológicos, Químico e Físico, Gestão da Qualidade e 

Experimentação Animal – já capacitou 823 profissionais, sendo 99 em 2013 e 35 em 2014.  Já o 

Curso Básico de Biossegurança no Trabalho de Campo, com ênfase na Captura e no Manuseio 

de Pequenos Mamíferos Silvestres, contou com a participação total 89 alunos no biênio2013-

2014. 

 

Tabela 24. Programa de Capacitação Profissional em Biossegurança do IOC: Cursos e 

disciplina realizados em 2013-2014. 

 

Evento 2013 2014 TOTAL 

Curso QBA/On-line – Sensibilização em Gestão da 

Qualidade, Biossegurança e Ambiente 

522 354 876 

Curso Básico de Biossegurança no Trabalho de 

Campo, com ênfase na Captura e Manuseio de 

Pequenos Mamíferos Silvestres 

52 37 89 

Biossegurança em Laboratório de Pesquisa Biomédica 99 35 134 

Disciplina Procedimentos de Biossegurança em 

Laboratórios de Pesquisa Biomédica 

58 119 177 

Fonte: Comissão Interna de Biossegurança - IOC.  

 

Em outubro de 2014, foi realizada a I Oficina de Didática para Coordenadores e Professores de 

cursos e disciplinas de Biossegurança do IOC, que teve como objetivo mobilizar e discutir a 

importância da didática no processo de ensino e aprendizagem de biossegurança.  

 

Esta oficina, organizada com a colaboração dos professores Marco Antonio F. da Costa e Paulo 

Roberto de Carvalho (Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio), contou com a 

participação especial dos Drs. Claudia Hernandez Barreiros Sonco (Cap/UERJ) e Frederico Peres 

da Costa (ENSP/Fiocruz), além de 33 colaboradores que consideraram a atividade uma 

excelente oportunidade de reflexão, troca de experiências e estímulo ao uso de novos recursos 

didáticos mediadores do ensino-aprendizagem. 

      

Segurança profissional 

 

Atendendo às demandas dos Interlocutores de Biossegurança, em 2013 foram adquiridos e 

fornecidos para as equipes que fazem trabalho de campo, tendas (5), coletes de identificação 

(80), chapéus (240), macacões de pescador (80) e lanternas de cabeça (180)..   
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Também foram investidos recursos na segurança laboratorial com a compra de tamancos 

autoclaváveis (28) para os profissionais que atuam na área técnica dos Centros de 

Experimentação Animal, coletores de resíduos (240), caixas isotérmicas para transporte de 

amostras (80), luvas de corte para trabalhos com micrótomos (40), e ainda pranchas para 

remoção de acidentados (18) que foram instaladas na entrada de todos os pavilhões do 

Instituto.  A Comissão também disponibilizou, para compor o acervo técnico dos laboratórios, 

um exemplar do livro “Boas Práticas Químicas em Biossegurança” (de autoria de Paulo Roberto 

de Carvalho). 

 

Apesar do contingenciamento orçamentário, em 2013 foi priorizada a aquisição de cinco 

cabines de segurança biológica para os laboratórios de Doença Parasitária, Hanseníase, 

Imunofarmacologia, Virologia Molecular e Microbiologia Celular. Em 2014 foram comprados 

para as equipes que fazem trabalho de campo, 15 respiradores motorizados AIRMATE. Por 

outro lado, para os laboratórios, biotérios e insetários foram disponibilizados luvas de 

criogenia (70), luvas de autoclaves (120) e óculos de proteção UV (24)..  

 

Saúde do Trabalhador 

 

O GT/Saúde (coordenado pelos Drs. Elba Lemos e Marcelo Pelajo, em colaboração com a 

Gestão do Trabalho/IOC e o Núcleo de Saúde do Trabalhador (NUST/CST), elaborou um plano 

de ação cujo objetivo foi oferecer cobertura vacinal considerando, criteriosamente, os riscos 

inerentes às atividades desenvolvidas por cada profissional e colaborador do IOC, resumido na 

Tabela 25. Na primeira parte da campanha, em dezembro de 2012, foram aplicadas 641 doses 

de vacinas contra Influenza, Hepatite B, Difteria e Tétano. Em janeiro de 2013 a meta era 

completar o esquema vacinal iniciado.  Nos meses de junho/julho de 2013, a vacina de febre 

amarela foi oferecida aos profissionais que fazem trabalho de campo, ocasião em que o NUST 

imunizou 123 pessoas.  Em novembro do mesmo ano, o Ambulatório de Hepatites Virais do 

IOC atendeu a 135 trabalhadores que necessitavam da vacina contra Hepatite B. 

 

Tabela 25. Imunizações realizadas nos trabalhadores do IOC. 

 

Período Ano Responsável Vacina Total 

1ª. Etapa    

Dezembro 2012 NUST Hepatite B 161 

Dezembro 2012 NUST Difteria e Tétano 225 

Dezembro 2012 NUST Influenza 255 

TOTAL  641 

2ª. Etapa    

Janeiro 2013 NUST Hepatite B 52 

Janeiro 2013 NUST Difteria e Tétano 23 

TOTAL  75 

3ª. Etapa    

Junho/Julho 2013 NUST Febre Amarela 123 

Novembro 2013 Ambulatório Hepatites Virais Hepatite B 135 

TOTAL 258 

TOTAL GERAL 974 
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Segurança predial 

 

Em 2013, a CIBio/IOC e o Departamento de Apoio Técnico e Tecnológico (DATT), com a 

contratação de uma empresa especializada e colaboração dos Interlocutores de 

Biossegurança, elaboraram os 281 mapas de risco dos Pavilhões Hélio Peggy Pereira e Leônidas 

Deane, abrangendo 31 laboratórios, dois Centros de Experimentação Animal, Centrais de 

Esterilização e Descontaminação, auditórios e áreas administrativas.  

 

Com apoio do Serviço de Segurança da Diretoria do Campus (SESEG/DIRAC), foram realizadas, 

no biênio 2013-2014, seis turmas do curso de Brigadista Voluntário, sendo capacitadas 124 

pessoas, com diferentes formação e função, inclusive pertencentes às áreas administrativas. 

Em 2014, foram adquiridas 17 pranchas para remoção de acidentados, instaladas na entrada 

de todos os pavilhões do Instituto. 

 

Limpeza das áreas administrativas, técnicas e científicas 

 

Em 2014, foi formado o GT/Limpeza (coordenado pelas Dras. Giuliana Viegas Schirato e 

Patrícia Carvalho Siqueira) que elaborou os Procedimentos de Limpeza das áreas 

Administrativas e Científicas do IOC, abrangendo:  

a) diretrizes gerais de limpeza que definem e classificam as áreas a serem limpas, bem 

como os produtos de limpeza que poderão ser utilizados no Instituto, em especial nos 

centros de experimentação animal e insetário;  

b) rotinas gerais, como por exemplo, limpeza de tetos, pisos e carpetes;  

c) limpeza de áreas críticas, ou seja, que oferecem maior risco de transmissão de infecções 

em função do grande número de procedimentos invasivos e manipulação de material 

infectante, tais como laboratórios, sala de cultivo celular, centrais de descontaminação e 

esterilização, entre outros;  

d) limpeza de áreas semicríticas cujo risco de transmissão de infecção é menor, como sala 

de PCR, consultório e sanitário de pacientes de ambulatório;  

e) áreas não-críticas, onde não existem riscos evidentes, como copas, escritórios, escadas e 

elevadores. 

 

Sistema de Informática da CIBio  

 

O Grupo de Trabalho de Comunicação (coordenado pela Dra. Dalziza Victalina Almeida), iniciou 

o desenvolvimento de um sistema informatizado para registro e acompanhamento dos 

projetos e atividades em desenvolvimento envolvendo OGM. Este sistema, realizado em 

parceria com o Departamento de Tecnologia da Informação (DETIN/IOC), permitirá uma maior 

agilidade e acurácia nos dados transmitidos entre CIBio e os laboratórios que desenvolvem 

projetos com OGM (formulários, relatórios de atividade e inspeções, etc.). 
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6. PROGRAMA DA QUALIDADE 

 

 busca da excelência é um dos valores fundamentais praticados no Instituto Oswaldo 

Cruz (IOC/Fiocruz), desde sua gênese em 1900, traduzida pela relevância dos produtos 

oferecidos à sociedade através de suas atividades de pesquisa, de ensino, de prestação de 

serviços de referência e de coleções científicas, além da formação de profissionais qualificados.  

 

O Plano Quadrienal do IOC, dividido em seis eixos, contempla no Eixo 2 – Ciência & Tecnologia, 

Saúde e Sociedade, uma série de programas acerca do tema ‘qualidade’, tendo como meta não 

só a melhoria contínua nos processos do Instituto, mas também a realização de análises 

externas de qualificação técnica para consecução de serviços e produtos cientificamente 

reconhecidos. 

 

Desta forma, a consolidação e a estruturação de uma ‘Política da Qualidade’ no IOC é de suma 

importância, 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 em 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. No biênio 2013-2014, o Programa da Qualidade do IOC esteve vinculado à Vice-

Diretoria de Serviços de Referência e Coleções. Para o atendimento da Política, os objetivos da 

Qualidade, desdobram-se em:  

 

 Contribuição juntos 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;  

 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;  

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

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

de vida do trabalhador e a sustentabilidade do meio ambiente;  

 Manutenção dos mecanismos de comunicação visando o relacionamento da alta 

Direção com os profissionais e estudantes.  

 

Em 2013/2014 foram empreendidos esforços visando garantir a qualidade dos serviços 

prestados pelo IOC e entre eles podemos destacar: 

 

Auditorias internacionais nos Serviços de Referência do IOC 

 

 Auditoria Internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS), para 

Recredenciamento do Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo como Referência 

Regional da OMS para Sarampo e Rubéola, cujo parecer final foi emitido em 2014. 

 

A 
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 Auditoria Internacional anual pelo NIH no Laboratório de Aids e Imunologia 

Molecular/IOC, tendo como escopo os serviços de referência de Genotipagem do HIV, 

Quantificação da Carga Viral e Contagem de Linfócitos CD4, cuja aprovação habilita o 

laboratório a participar em projetos de pesquisa com colaboradores internacionais. 

 

 Auditoria Internacional do Consórcio Brasileiro de Acreditação / Joint Commission 

International para acreditação do Ambulatório Souza Araújo, responsável pelo 

diagnóstico de casos de hanseníase no Estado e no Município do Rio de Janeiro.  

 

Auditorias Internas 

 

Realização de auditorias de verificação da conformidade, como, por exemplo, as realizadas no 

Laboratório de Referência Regional em Rotaviroses  e no Laboratório de Referência Nacional 

em Malacologia Médica. 

 

Cultura da Qualidade 

 

Visando disseminação de práticas  voltadas a gestão pela qualidade no instituto algumas ações 

pontuais foram realizadas, tais como a disponibilização de uma profissional da área da 

qualidade, por 4 meses, para apoiar a composição de documentos no DATT (Departamento de 

Apoio Técnico e Tecnológico), serviço que perpassa nas atividades realizadas nos laboratórios. 

Apoio ao CEA (Centro de Experimentação Animal) no desenvolvimento e implantação dos 

documentos (gerenciais e técnicos) da área da gestão da qualidade apresentando o modelo 

existente no IOC bem como no seu treinamento. Além desses, a participação no ‘GT de 

Limpeza’ para adequação de documentos envolvendo as áreas Qualidade, Biossegurança, 

Ambiente, entre outros para as áreas técnicas cientificas do Instituto. 

 

Capacitações e Treinamentos  

 

Entre as ações de fortalecimento da competência institucional e da disseminação da cultura da 

qualidade, destacamos a realização de seminários de sensibilização e capacitação promovidos 

no âmbito do Programa da Qualidade do IOC e também do Programa da Fiocruz, conforme 

demonstrado nas tabelas 26, 27 e 28.  

 

Tabela 26. Ações realizadas pelo Programa da Qualidade do IOC no biênio 2013-2014.   

 

 Curso/sensibilização 

2013 2014 

Introdução aos requisitos da ABNT NBR ISO 

9001:2008 

Aula de sensibilização no Laboratório de 

Doenças Parasitárias  

5S: Uma ferramenta básica para 

implantação da Qualidade 

Aula de sensibilização no Laboratório de 

Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos  

Princípios das Boas Práticas de Laboratório 

– BPL e Norma NIT-DICLA-035 

Aula de sensibilização no Laboratório de 

Zoonoses Bacterianas  

Fonte: Vice- Diretoria de Serviços de Referência e Coleções Biológicas - IOC. 
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Tabela 27. Ações realizadas pelo Programa de Qualidade da Fiocruz em 2013 

 

Atividades  Nº de certificados 

Atualização no Modelo de excelência da gestão pública: Guia AAG 1 

Boas Práticas de Laboratório- Centros de Pesquisa Clínica 2 

Ensaio de Proficiência 1 

Formação de Auditores Internos para SGQ 3 

Formação de Gestores de Processos - Módulo Gestão 1 

Formação Gestores de Processos - Módulo Básico 1 

Gestão da Qualidade em instituições de C&T prestadoras de serviços AS 3 

Gestão da Qualidade para Centros de Pesquisa Clínica 8 

II Jornada de Gestão de Processos 4 

Introdução ao Cálculo de Incerteza 5 

ISO 15189:2008- Laboratórios de análises clínicas - Requisitos especiais de 
qualidade e competência 

1 

ISO 15419:2006 -Diretrizes para aplicação da ISO 9001 nas org. educ. 4 

ISO 9001:2008 – Requisitos para implantação de SLQ 6 

ISO/ IEC 17025:2005 – Aplicada às Coleções Biológicas 27 

Oficina de Acompanhamento da CS- Guia Metodológico 4 

Oficina de Avaliação da Carta de Serviços 3 

Oficina de Gestão da Qualidade para Lab. Referência 7 

Oficina para Profissionais de Comunicação: Implementação da CS 1 

Oficina Preparatória de Profissionais de Atendimento ao Público- CS 7 

Encontro de Gestão da Qualidade (Dez/13) 24 

Total 113 
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Tabela 28. Ações realizadas pelo Programa de Qualidade da Fiocruz em 2014 

 

Atividades  Nº de 
Certificados 

Oficina de Elaboração da Carta ao Cidadão Fiocruz, intitulada “Relacionamento com o 
Cidadão-usuário: Compromissos Fiocruz na Carta ao Cidadão” 

2 

 Oficina de Análise de Rede em Gestão da Qualidade na Fiocruz: Capacitação metodológica  1 

Seminário e Oficina de Gestão de Risco: Apresentar termo de Referência da Fiocruz 0 

Oficina de BPMN – Business Process Model and Notation 3 

Curso Formação de Representantes da Direção (RD) para Sistema de Gestão da Qualidade 1 

Oficina de Relacionamento com o Cidadão-usuário: A Carta de Serviço ao Cidadão – Fiocruz no 
Sistema de Relacionamento com o Público Alvo 

1 

Curso de ABNT NBR ISO 15189:2008 – Laboratórios de Análises Clínicas – Requisitos Especiais 
de Qualidade e Competência 

7 

Curso ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos gerais para a competência de Laboratórios de ensaio e 
calibração 

6 

 Modelo de Excelência da Gestão Pública: Como Elaborar Relatório Fatores de Pontuação e 
Relatório de Auto Avaliação 

8 

Oficina de Indicadores e Benchmarking 4 

Oficina de Autoavaliação da Gestão Fiocruz 0 

Curso ISO 9001:2008 – Requisitos para Implantação de Sistemas Locais da Qualidade 28 

Oficina Preparatória de Profissionais de Atendimento ao Público: Implementação da Carta de 
Serviços-Fiocruz 

1 

Gestão de Equipamentos - Requisitos da qualidade na gestão de parques de equipamentos 10 

Oficina Gestão Documental -Tabela de Temporalidade 1 

ISO/ IEC 17025:2005 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e 
calibração  

3 

Ensaio de Proficiência – Participação e Organização 7 

3ª Jornada de Gestão por Processos - Fiocruz 7 

Gestão da Qualidade em Instituições de C&T Prestadoras de Serviços Assistenciais de Saúde: 
Qualidade e Segurança do Paciente  

2 

 Boas Práticas de Laboratório – BPL: para estudos e pesquisas químicas e biológicas, podendo 
ser aplicada para ensaios / exames não rotineiros  

13 

Diretrizes de Boas Práticas para Centros de Recursos Biológicos: diretrizes gerais e em 
domínios específicos 

12 

Oficina de Gestão Documental para Área da Qualidade 2 

Programa do Inmetro para Acreditação de Laboratórios de Centros de Recursos Biológicos  29 

IV Encontro de Gestão da Qualidade: A Cultura da Excelência na Fiocruz 26 

Total 174 

 

Ressaltamos ainda que na área de Qualidade da Gestão foram tomadas iniciativas voltadas 

para a melhoria de processos organizacionais em setores que possuem relacionamento direto 

com clientes-usuários. Na Secretaria Acadêmica, ligada à Vice-Diretoria de Ensino, Informação 

e Comunicação (VDEIC/IOC), iniciou-se o mapeamento dos processos de gestão acadêmica 

(parte administrativa), visando a remodelagem para melhoria contínua do suporte aos 

Programas de Pós-graduação e do atendimento direto aos alunos. 

  

No início de 2014, nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz foi implantada a Gestão por 

Processos visando o aperfeiçoamento do processo de divulgação científica. Esta iniciativa 

resultou em um relatório técnico intitulado ‘Reflexões e Contribuições para Futuro’, com 

sugestões de melhorias para os processos de trabalho.  
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Ainda como ação de fortalecimento e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão da Qualidade do 

IOC, iniciamos em julho de 2013 um diagnóstico para identificar e mensurar o grau de 

maturidade dos Sistemas Locais da Qualidade. Esses dados servirão de base para a 

reestruturação do programa da Qualidade no IOC, com vistas à disseminação da política da 

qualidade institucional perpassando todas as áreas do Instituto. 
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7. APÊNDICE 

 

Representações  

 

Direção-Geral  

Wilson Savino  

 

Chefia de Gabinete 

Monica Jandira dos Santos 

 

Secretaria geral – SEGER 

Dalila Piloupas de Melo 

 

Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental – LAPSA 

Darcílio Fernandes Baptista 

 

Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular – LABAIDS 

Monick Lindenmeyer Guimarães (até maio 2013)/ Mariza Gonçalves Morgado 

 

Laboratório de Avaliação em Ensino e Filosofia das Biociências - LAEFIB 

Maurício Roberto Motta Pinto da Luz  

 

Laboratório de Biodiversidade Entomológica – LABE 

Jane Margaret Costa Von Sydow 

 

Laboratório de Biologia Celular – LBC 

Maria de Nazaré Correia Soeiro 

 

Laboratório Biologia Computacional e Sistemas – LBCS 

Alberto Martin Rivera Dávila  

 

Laboratório de Biologia das Interações  

Joseli Lannes Vieira 

 

Laboratório de Biologia de Tripanossomatídeos – LABTRIP 

Ana Maria Jansen Franken 

 

Laboratório de Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios – LABPMR 

Arnaldo Maldonado Júnior 

 

Laboratório de Biologia Estrutural – LBE  

Suzana Corte Real Faria (até maio 2013)/ Helene Santos Barbosa 

 

Laboratório de Biologia Molecular Aplicada em Micobactérias – LABMAM 

Philip Noel Suffys 
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Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus – LABMOF 

Myrna Cristina Bonaldo 

 

Laboratório de Biologia Molecular de Insetos – LABIMI 

Rafaela Vieira Bruno 

 

Laboratório de Biologia Molecular de Parasitas e Vetores  

Yara Maria Traub Cseko 

 

Laboratório de Biologia Molecular e Doenças Endêmicas – LABIMDOE 

Constança Felícia de Paoli de Carvalho Britto 

 

Laboratório de Bioquímica de Proteínas e Peptídeos – LABIP 

Floriano Paes Silva Junior 

 

Laboratório de Bioquímica de Tripanossomatídeos – LBQT 

Marilene Marcuzzo do Canto Cavalheiro 

 

Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos – LABFISI 

Patrícia de Azambuja Penna 

 

Laboratório de Comunicação Celular – LCC 

Luiz Anastácio Alves 

 

Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia - LADTV 

Marcelo Alves Pinto 

 

Laboratório de Díptera - LABDIP  

Anthony Érico da Gama Guimarães 

 

Laboratório de Doenças Parasitárias – LABDP 

José Rodrigues Coura 

 

Laboratório de Ecoepidemiologia de Doença de Chagas – LEDOC 

Marli Maria Lima 

 

Laboratório de Ecoepidemiologia e Controle da Esquistossomose e Geohelmintose – LECEG 

Tereza Cristina Favre 

 

Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde – LEAS 

Simone Souza Monteiro 

 

Laboratório de Enterobactérias – LABENT 

Dalia dos Prazeres Rodrigues 

 

Laboratório de Enterovírus – LEV 

Edson Elias da Silva 



 

 

87 

Laboratório de Epidemiologia de Malformações Congênitas – LEMC  

Maria da Graça Figueiredo Pereira Dutra 

 

Laboratório de Esquistossomose Experimental – LEE 

Patricia Machado Pinto 

 

Laboratório de Fisiologia Bacteriana – LFB 

Leon Rabinovitch 

 

Laboratório de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores – LAFICAVE 

José Bento Pereira Lima  

 

Laboratório de Flavivírus – LABFLA 

Rita Maria Ribeiro Nogueira 

 

Laboratório de Genética Humana – LGH 

Pedro Hernan Cabello Acero  

 

Laboratório de Genética Molecular de Microorganismos – LGMM 

Ana Carolina Paulo Vicente 

 

Laboratório de Genômica Funcional e Bioinformática – LAGFB 

Mariana Caldas Waghabi 

 

Laboratório de Hanseníase – LAHAN 

Euzenir Nunes Sarno 

 

Laboratório de Hantavirose e Riquetsiose – LABHR 

Elba Regina Sampaio de Lemos 

 

Laboratório de Helmintos Parasitos de Peixes – LHPP 

Simone Chinicz Cohen 

 

Laboratório de Helmintos Parasitos de Vertebrados – LHPV 

Delir Corrêa Gomes Maués da Serra Freire 

 

Laboratório de Hepatites Virais – LAHEP 

Elizabeth Lampe  

 

Laboratório de Imunofarmacologia – LIMUNOFAR 

Hugo Caire de Castro Faria Neto (até maio 2013)/ Patricia Torres Bozza 

 

Laboratório de Imunologia Clínica – LIC 

Rosa Teixeira de Pinho 

 

Laboratório de Imunologia Viral – LIV 

Claire Fernandes Kubelka 
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Laboratório de Imunomodulação e Protozoologia – LIMP 

Kátia da Silva Calabrese 

 

Laboratório de Imunoparasitologia – LIP  

Sergio Coutinho Furtado de Mendonça 

 

Laboratório de Inflamação – LABINFLA 

Vinicius de Frias Carvalho 

 

Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos – LITEB 

Claudia Mara Lara Melo Coutinho (até maio 2013)/ Tania Cremonini de Araújo Jorge 

 

Laboratório de Malacologia – LABMAL  

Silvana Aparecida Rogel Carvalho Thiengo 

 

Laboratório de Microbiologia Celular – LAMICEL  

Maria Cristina Vidal Pessolani 

 

Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral – LMMV 

Ortrud Monika Barth Schatzmayr  

 

Laboratório de Patologia – LABPAT 

Marcelo Pelajo Machado 

 

Laboratório de Pesquisa em Leishmaniose – LPL 

Elisa Cupolillo (até maio 2013)/ Renato Porrozzi de Almeida 

 

Laboratório de Pesquisa em Malária – LPM 

Claudio Tadeu Daniel Ribeiro 

 

Laboratório de Pesquisa sobre o Timo – LPT 

Wilson Savino (até maio 2013) / Vinicius Cotta de Almeida 

 

Laboratório de Simulídeos e Oncocercose – LRNSO 

Marilza Maia Herzog 

 

Laboratório de Sistemática Bioquímica – LASIBI  

Raquel da Silva Pacheco (até maio 2013)/ Davi Eduardo Barroso 

 

Laboratório de Taxonomia, Bioquímica e Bioprospecção de Fungos – LTBBF 

Áurea Maria Lage de Moraes 

 

Laboratório de Toxinologia – LATOX  

Jonas Enrique Perales Aguilar 

 

Laboratório de Toxoplasmose – LABTOXO 

Maria Regina Reis Amendoeira 
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Laboratório de Transmissores de Hematozoários – LATHEMA 

Tereza Fernandes Silva do Nascimento 

 

Laboratório de Transmissores de Leishmanioses – LTL  

Jacenir Reis dos Santos Mallet (até maio 2013)/ Elizabeth Ferreira Rangel 

 

Laboratório de Ultraestrutura Celular – LUC 

Mirian Claudia de Souza Pereira  

 

Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental – LVC   

José Paulo Gagliardi Leite 

 

Laboratório de Virologia Molecular – LVM 

Selma de Andrade Gomes 

 

Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo – LVRS 

Marilda Agudo Mendonça Teixeira de Siqueira 

 

Laboratório de Zoonoses Bacterianas – LABZOO 

Ernesto Hofer 

 

Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos – LNIRTT 

José Jurberg 

 

Vice-Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

Hugo Caire de Castro Faria Neto 

 

Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação 

Mônica Magno Vilar (até setembro 2014)/ Tereza Cristina dos Santos 

 

Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT 

Vanise Baptista da Costa (até agosto 2013) 

Juliana Simeoni Monteiro  

Karinne Marieta Pimenta Carvalho 

 

Centro de Experimentação Animal – CEA 

Carlos Alberto Muller (até maio 2013)  

 Giuliana Viegas Schirato 

 

Departamento de Apoio Técnico e Tecnológico - DATT  

Thereza Christina Benévolo de Andrade 

 

Vice-Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Gestão  

Valber da Silva Frutuoso  

 

Comissão Interna de Biossegurança – CIBio  

Ricardo Cunha Machado 
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Comissão Interna de Gestão Ambiental – CIGamb 

Gisela Lara da Costa   

 

Departamento de Suporte e Infraestrutura a Laboratórios – DESIE 

Mônica Márcia Martins de Oliveira(até maio 2013) / Washington Ramos Barbosa  

 

Departamento de Gestão Administrativa – DGA 

Magda Maria Leite da Silva (até julho 2013)/ Murilo de Alencar Souza Oliveira  

 

Departamento de Tecnologia da Informação – DETIN 

Edinaldo Pereira dos Santos 

 

Serviço de Planejamento e Orçamento – SPO 

Fátima Maria Gomes da Rocha (até julho 2013)/ Ana Claudia Meirelles Penna Vasques 

 

Serviço de Gestão do Trabalho – SEGET 

Wânia Regina de Tolentino Santiago (até julho 2013) / José Luiz Lopes de Oliveira 

 

Responsabilidade Social 

Carlos Antônio da Silva  

Dolores Carolina Menezes da Motta  

 

Vice-Diretoria de Serviços de Referência e Coleções Biológicas 

Eliane Veiga da Costa 

 

Serviço de Referência de Cólera e outras Enteroinfecções Bacterianas 

Dalia dos Prazeres Rodrigues 

 

Serviço de Referência de Dengue 

Rita Maria Ribeiro Nogueira 

 

Serviço de Referência de Febre Amarela 

Rita Maria Ribeiro Nogueira 

 

Serviço de Referência em CD4, Carga Viral e Genotipagem  

José Carlos Couto Fernandez 

 

Serviço de Referência em Diagnóstico Molecular e Histopatológico de Leishmanioses  

Adeilton Alves Brandão 

 

Serviço de Referência em Diagnóstico Sorológico e Histopatológico da Leishmaniose Canina 

Kátia da Silva Calabrese 

 

Serviço de Referência em Epidemiologia de Malformações Congênitas Genotipagem  

Eduardo Enrique Castilla 
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Serviço de Referência em Hanseníase Genotipagem  

Euzenir Nunes Sarno 

 

Serviço de Referência em Hidatidose  

Rosangela Rodrigues e Silva  

 

Serviço de Referência em Malacologia Médica  

Silvana Aparecida Rogel Carvalho Thiengo 

 

Serviço de Referência em Oncocercose, Mansonelose e Simulídeos 

Marilza Maia Herzog 

 

Serviço de Referência em Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária (LPM)  

Claudio Tadeu Daniel Ribeiro 

 

Serviço de Referência em Taxonomia de Triatomíneos  

José Jurberg 

 

Serviço de Referência em Taxonomia e Diagnóstico de Reservatórios Silvestres das 

Leishmanioses (LABPMR) 

Paulo Sergio D´Andrea 

 

Serviço de Referência em Taxonomia e Diagnóstico de Reservatórios Silvestres das 

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 
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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 

Kátia Eliane dos Santos Avelar 

 

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 
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Coleção de Enteropatógenos Bacterianos  

Dalia dos Prazeres Rodrigues  

 

Coleção de Febre Amarela 

Marcelo Pelajo Machado 

 

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 

Ana Paula da Fontoura de Macedo (até agosto 2014)  

Simone dos Santos de Menezes  

 

Coordenação de Pós–graduação Stricto sensu em Medicina Tropical 

Filipe Anibal Carvalho Costa até( até fev de 2014) 

Martha Cecília Suarez Mutis 

 

Coordenação de Pós–graduação Stricto sensu em Biologia Celular e Molecular 

Leila Mendonça Lima   

 



 

 

94 

Coordenação de Pós–graduação Stricto sensu em Biologia Parasitária 

Ana Maria Coimbra Gaspar (até março de 2013) 

Rafael Maciel de Freitas 

 

Coordenação de Pós–graduação Stricto sensu em Biociências e Saúde 

Ricardo Francisco Waizbort  

 

Coordenação de Pós Graduação Stricto sensu em Biologia Computacional e Sistemas 

Floriano Paes Silva Junior (até dez/2013) 

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  

Luiz Anastácio Alves (até maio 2014) 

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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CONSELHO DELIBERATIVO 

 

Representantes da Diretoria 

Wilson Savino (Diretor) 

Vice-diretores: 

Eliane Veiga da Costa 

Elisa Cupolillo 

Hugo Caire Castro Faria-Neto  

Valber da Silva Frutuoso 

 

 

Representantes de Laboratórios 

 

AIDS e Imunologia Molecular 

Titular -  Monick Lindenmeyer Guimarães 

Suplente – Mariza Gonçalves Morgado e José Carlos Couto Fernandez 

 

Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental 

Titular - Darcílio Fernandes Baptista 

Suplente - Claudia Portes e Daniel Forsin Buss  

 

Avaliação em Ensino e Filosofia das Biociências 

Titular - Mauricio Roberto Pinto da Luz 

Suplente - Ricardo Francisco Waizbort 

 

Biodiversidade Entomológica 

Titular - Jane Costa 

Suplente - Márcio Felix e  Marinete Amorim(até junho 2013) 

 

Biologia Celular 

Titular - Maria de Nazaré Soeiro 

Suplente - Elen Mello de Souza e Solange Lisboa de Castro  

 

Biologia Computacional e Sistemas 

Titular - Alberto Martin Rivera Dávila 

Suplente - Fabio Faria da Mota e Antonio Basílio de Miranda 

 

Biologia das Interações 

Titular - Joseli Lannes Vieira   

Suplente:   Danielle Grynszpan e Daniel Gibaldi 

 

Biologia de Tripanossomatídeos  

Titular - Ana Maria Jansen Franken  

Suplente – André Luiz Rodrigues Roque 

 

Biologia e Parasitologia Mamíferos Silvestres Reservatórios 

Titular - Arnaldo Maldonado Jr 
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Suplente - Marcio Neves Bóia e Paulo Sérgio D’Andréa   

 

Biologia Estrutural 

Titular - Suzana Corte Real Faria 

Suplente - Roberto Carlos Tedesco  

 

Biologia Molecular Aplicada em Micobactérias 

Titular - :  Adalberto Rezende Santos 

Suplente - Philip Noel Suffys  

 

Biologia Molecular de Flavivírus 

Titular - Myrna Cristina Bonaldo 

 

Biologia Molecular de Insetos 

Titular - Alexandre Afrânio Peixoto(até fevereiro 2013) Rafaela Vieira Bruno 

Suplente - Ricardo Cunha Machado e Rafaela Vieira Bruno(até fevereiro 2013) 

 

Biologia Molecular de Parasitos e Vetores 

Titular - Yara Maria Traub Cseko 

Suplente - Marcel Ivan Ramirez  e Antonio Jorge Tempone 

 

Biologia Molecular e Doenças Endêmicas 

Titular - Constança Felícia de Paoli de Carvalho Britto 

Suplente - Carlos Roberto Alves e  Cláudia Masini d’Avila-Levy 

 

Bioquímica de Proteínas e Peptídeos 

Titular - Salvatore Giovanni de Simone(até fevereiro 2013)/Floriano Paes Silva Junior 

Suplente – André Luís Almeida Souza(até fevereiro 2013)Rafael Ferreira Dantas 

 

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 - Patrícia de Azambuja Penna 

Suplente - Reginaldo Peçanha Brazil e Fernando Ariel Genta 

 

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 
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Suplente - Jaqueline Mendes de Oliveira e Vanessa Salete de Paula 

 

Díptera 

Titular - Anthony Erico 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 

 

Ecoepidemiologia e Controle da Esquistossomose e Geohelmintoses 

Titular - Tereza Cristina Favre 

Suplente - Otávio Sarmento Pieri e Lilian Christina Nóbrega Holsbach Beck 

 

Educação em Ambiente e Saúde 

Titular - Simone Monteiro 

Suplente - Lucia Rotenberg e  Fátima Regina Cecchetto  

 

Enterobactérias 

Titular - Dalia dos Prazeres Rodrigues 

Suplente – Eliane Moura Falavina dos Reis (até setembro 2014) 

 

Enterovírus 

Titular - Edson Elias da Silva 

Suplente - Eliane Veiga da Costa(até maio 2013) e Fernanda Marcicano Burlandy 

 

Epidemiologia de Malformações Congênitas 

Titular - Maria da Graça Figueiredo Pereira Dutra 

 

Esquistossomose Experimental 

Titular - Patrícia Machado Pinto 

Suplente:  Geraldo Rodrigues Garcia Armôa e Clélia Christina Corrêa de Mello e Silva 

 

Fisiologia Bacteriana 

Titular - Leon Rabinovitch 

Suplente - Clara de Fátima Gomes Cavados 

 

Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores 

Titular - Denise Valle 

Suplente - José Bento Lima 

 

Flavivírus 

Titular - Rita Maria Ribeiro Nogueira 
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Suplente – Ana Maria Bispo de Filippis 

 

Genética Humana 

Titular - Pedro Hernan Cabello Acero 

Suplente - Giselda Maria Kalil de Cabello e Sérgio Pereira Monteiro  

 

 

Genética Molecular de Microorganismos 

Titular - Ana Carolina Paulo Vicente 

Suplente – Erica Lourenço da Fonseca 

 

Genômica Funcional e Bioinformática 

Titular - Leila de Mendonça Lima 

Suplente - Mariana Caldas Waghabi e Wim Maurits Sylvain Degrave 

 

Hanseníase 

Titular - Sérgio Luis Gomes Antunes 

Suplente:  Milton Ozório Moraes e José Augusto da Costa Nery 

 

Hantaviroses e Rickettsioses 

Titular - Elba Regina Sampaio de Lemos 

Suplente - Tatiana Rozental Burdman e Renata Carvalho de Oliveira Pires dos Santos 

 

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 e Márcia Leite Baptista 

 

Imunofarmacologia 

Titular - Hugo Caire de Castro Faria Neto (até maio 2013)/ Patrícia Torres Bozza  

Suplente – Adriana Ribeiro Silva 

 

Imunologia Clínica 

Titular - Luiz Roberto Ribeiro Castello Branco(até maio 3013) 

Suplente - Rosa Teixeira de Pinho e Renata Monteiro Maia 

 

Imunologia Viral 

Titular - Claire Fernandes Kubelka 

Suplente - Elzinandes Leal Azeredo e Luzia Maria de Oliveira Pinto 
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Imunomodulação e Protozoologia 

Titular - Katia da Silva Calabrese 

Suplente - Celeste da Silva Freitas 

 

Imunoparasitologia 

Titular - Sergio Coutinho Furtado de Mendonça 

Suplente - Álvaro Luiz Bertho dos Santos e Fátima da Conceição Silva 

Inflamação 

Titular - Marco Aurélio Martins 

Suplente - Vinícius de Farias Carvalho e Patrícia Machado Rodrigues e Silva Martins 

 

Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos 

Titular - Claudia Mara Lara Melo Coutinho (até maio 2013)/Tania Cremonini de Araújo-Jorge 

Suplente - Vinícius Cotta de Almeida e Andrea Henriques Pons 

 

Interdisciplinar de Pesquisas Médicas 

Titular - Adeilton Brandão 

Suplente - Márcia Pereira de Oliveira 

 

Investigação Cardiovascular 

Titular - Eduardo Veras Tibiriçá 

Suplente - Marcos Adriano da Rocha Lessa(até maio 2013)/Luciana Lopes de Almeida Ribeiro 

Garzoni 

 

Malacologia 

Titular – Silvana Aparecida Rogel Carvalho Thiengo 

Suplente - Monica Lemos Ammon Fernandez e Aline Carvalho de Mattos 

 

Microbiologia Celular 

Titular - Maria Cristina Vidal Pessolani 

Suplente - Flávio Alves Lara e Danuza de Almeida Esquenazi  

 

Morfologia e Morfogênese Viral 

Titular - Débora Ferreira Barreto Vieira  

 

Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos 

Titular - Cleber Galvão 

Suplente - José Jurberg 

 

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 e Viviane Zahner   
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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 - Wilson Savino(até maio 2013)/Vinícius Cotta de Almeida  

Suplente - Déa Maria Serra Villa Verde(até maio 2013)/Daniella Arêas Mendes da Cruz e 

Dumith Chequer Bou-Habib  

Pesquisas em Leishmaniose 

Titular – Elisa Cupollilo (até maio 2013) 

Suplente: Renato Porrozzi de Almeida e Patrícia Cuervo Escobar 

 

Simulídeos e Oncocercose 

Titular - Marilza Maia Herzog 

Suplente - Verônica Marchon Silva (até março 2014) e Dalma Maria Banic 

 

Sistemática Bioquímica 

Titular - Raquel Pacheco (até maio 2013) 

Suplentes: David Eduardo Barroso e Filipe Anibal Carvalho Costa 

 

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 e Richard Hemmi Valente 

 

Toxoplasmose 

Titular - Maria Regina Reis Amendoeira 

Suplente - Leandro Batista das Neves 

 

Transmissores de Hematozoários 

Titular - Teresa Fernandes Silva do Nascimento 

Suplentes- Ricardo Lourenço de Oliveira e Nildimar Honório Rocha 

 

Transmissores de Leishmanioses 

Titular - Jacenir Reis dos Santos Mallet (até maio de 2013) / Elizabeth Ferreira Rangel 

Suplentes - Maurício Luiz Vilela e Nathaly Araújo de Souza  

 

Ultraestrutura Celular 

Titular - Mirian Claudia Pereira 

Suplentes - Luciana Lopes de Almeida Ribeiro Garzoni e Dayse Teixeira Silva Neto  

 

Virologia Comparada e Ambiental 

Titular - José Paulo Gagliardi Leite 

Suplentes - Eduardo de Mello Volotão e Mônica Simões Rocha Ferreira 
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Virologia Molecular 

Titular - Selma de Andrade Gomes(até maio 2013)Christian Maurice Gabriel Niel 

Suplentes - Marcia Terezinha Baroni de Moraes e Souza(até julho 2014) e Natalia Motta de 

Araujo  

 

Vírus Respiratório e Sarampo 

Titular - Marilda Agudo Mendonça de Teixeira Siqueira 

Suplente - Fernando Couto Motta e Maria de Lourdes Aguiar Oliveira  

 

Zoonoses Bacterianas 

Titular - Ernesto Hofer 

Suplente - Ana Luzia Lauria Filgueiras(até julho 2013) e Deyse Christina Vallim da Silva  

 

Representantes de Categoria 

Tecnologistas     

Titular - Valber da Silva Frutuoso(até maio 2013) 

Suplente: Aline dos Santos Moreira e Thereza Christina Benévolo de Andrade  

 

Técnicos     

Titular - José Enes Gomes de Souza 

Suplente: Jalusy Maria Bezerra de Almeida e Paula Borba Cruz Ferreira  

 

Analistas     

Titular - Fátima Maria Gomes da Rocha(até julho 2013) 

Suplente: Mônica Márcia Martins de Oliveira (até maio 2013) e Seir de Souza Barros(até julho 

2013) 

 

Câmara Técnica de Gestão 

Marcelo Pelajo Machado – Coordenador 

Andreia Azevedo Pinheiro 

Charles da Silva Bezerra 

Elba Regina Sampaio de Lemos 

José Luiz Lopes de Oliveira 

José Vicent Payá Neto 

Mario Jorge de Araujo Gatti 

Murilo de Alencar Souza Oliveira 

Pedro Hernan Cabello Acero 

Vinicius Cotta de Almeida 

 

Câmara Técnica de Serviços de Referência  

Éduardo de Mello Volotão – Coordenador 

Luciane Vieira Wandermurem – Secretária Executiva 

Ana Maria Bispo de Filippis 

Fernando do Couto Motta 

José Carlos Couto Fernandez 

Katia da Silva Calabrese 
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Silvana Aparecida Rogel Carvalho Thiengo 

Lia Laura Lewis Ximenes de Souza Rodrigues 

 

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 R. Carvalho Thiengo   

 

Câmara Técnica de Ensino  

Patrícia Machado Rodrigues e Silva Martins - Coordenadora 

André Luiz Rodrigues Roque – Representante da Comissão de Estágios 

Cleber Galvão Ferreira – Representante dos Cursos Stricto sensu 

Luiz Anastácio Alves – Representante dos Cursos Lato sensu 

Paulo Roberto Soares Stephens  – Representante dos Cursos Técnicos  

Maurício Roberto Motta Pinto da Luz  –  Representante dos Cursos Stricto sensu 

Noêmia Santana Lima -Representante dos alunos da Pós-graduação 

Samantha Cristina das Chagas Xavier - Representante de Pós-Doutorandos  

 

Câmara Técnica de Pesquisa 

Marcelo André Barcinski – Coordenador até novembro de 2014 

Alda Maria da Cruz 

Patricia Torres Bozza – coordenadora a partir de novembro de 2014 

Claude Pirmez 

Claudio Daniel Tadeu Ribeiro 

Mauricio Roberto Motta Pinto da Luz 

Daniel Forsin Buss 

 

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 Borba   

Dalziza Victalina de Almeida 

Geraldo Rodrigues Garcia Armôa  

Giuliana Viegas Schirato 
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Harrison Magdinier Gomes  

Marcelo Pelajo Machado  

Marcia Leite Baptista 

Maria Cristina Troncoso Ribeiro Pessoa 

Maria Nazaré Corrêa Soeiro 

Sandra Regina Rodrigues Simonetti 

Maria Eveline de Castro Pereira – Secretária Executiva 

 

Comissão Interna de Gestão Ambiental   

Gisela Lara da Costa – Coordenador 

Martha Macedo de Lima Barata – Vice-Coordenador 

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 

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 

Fernando Ariel Genta 

Gisela Lara da Costa 

Giuliana Viegas Schirato 

Jonas Enrique Perales Agilar 

Leon Rabinovitch 

Marcelo Pelajo Machado 

Maria Cristina Trancoso Ribeiro Pessoa 

Ricardo Cunha Machado 

Saada Lima Chequer Fernandez 

Valber da Silva Frutuoso 
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