
II ENCONTRO DO PROGRAMA INTEGRADO 
DE DOENÇA DE CHAGAS - FIOCRUZ 

Organizadores: Tania Araújo-Jorge, Rodrigo Correa-de-Oliveira e Joseli Lannes-Vieira 
 

CAXAMBU , 06-07 DE NOVEMBRO DE 2005 
Apoio: Vice-presidência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

 
Relatório Final 

1. Participantes: 29 pesquisadores da Fiocruz representando 21 laboratórios, 1 representante 
da VPPqDT e justificativa de ausência de outros 15 pesquisadores,  representando 10 
Unidades da Fiocruz: IOC, CPqRR, CPqLMD, IPEC, Far-Manguinhos, Bio-Manguinhos, 
IBMP, CPqGM, CPqAM e CDTS. 

 
2. Objetivos da Reunião: 
- Revisão das recomendações do I Encontro (2000); 
- Criação de redes temáticas para maior interação de pesquisa em doença de Chagas na Fiocruz; 
- Estimulo à cooperação intra-Fiocruz para dar retorno à sociedade quanto aos desafios atuais 

da doença de Chagas, em especial visando a resultados no ano do centenário de sua descoberta 
(2009); 

- Articulação de projetos visando à captação de financiamentos e compromissos de geração de 
inovação em doença de Chagas, inclusive para proposição de projetos ao NIH. 

 
3. Redes temáticas criadas:  

- Rede 1: Medicamentos, terapêutica e ensaios clínicos 
- Rede 2: Taxonomia de vetores e ecologia de ciclos de transmissão do Trypanosoma cruzi 
- Rede 3: Diagnóstico, evolução clínica e patogênese 
 

4. Recomendações do II Encontro do PIDC 
 
4.1) Para a presidência da Fiocruz  
a) Solicitação de reunião formal dos coordenadores, diretores de Unidades participantes com a 
presidência: vice-presidente de PqDT e presidente, e informe ao CD-Fiocruz (ponto de pauta): 
em dezembro de 2005; 
b) Solicitação de recursos para as reuniões do Programa e o suporte logístico de estruturação das 
redes e profissionalização de grupo de apoio administrativo e técnico (escritório do Programa); 
c) Viabilização de financiamento da instalação de coleções e bancos de coortes e amostras 
biológicas, já em 2006 (vice-presidências de PqDT, SRA, DIGT); 
d) Custeio de material de divulgação do Programa com identificação das propostas e dos 
participantes, a área de concentração dos diversos grupos e captação de parceiros extra-Fiocruz; 
e) Parceria para busca de recursos no Decit e outros para viabilizar as propostas do Programa; 
f) Parceria para implementação de oferta de cursos de treinamento para o SUS (VPSRA e 
VPEIC); 
g) Programação de metas para a celebração do centenário da descoberta da doença de Chagas 
(2009), em termos de novos conhecimentos, controle de riscos de transmissão e impacto para a 
qualidade de vida dos pacientes chagásicos; 
h) Solicitação de interlocução com Bio-Manguinhos para melhoria do “kit” de diagnóstico atual 
(criticado pelo documento do “Consenso Brasileiro de Doença de Chagas” do MS/SVS) e de 
implementação da comercialização do “kit” de diagnóstico composto pelos antígenos CRA e 
FRA. 
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4.2) Propostas  e recomendações gerais 
 
Rede 1: Medicamentos, terapêutica e ensaios clínicos 
Objetivo: Inovar em medicamentos e terapêutica para chagásicos agudos e crônicos. 
Propostas: 
1- Manter continuadamente na Fiocruz testes de triagem de drogas, visando à identificação de 
candidatos potenciais a agente tripanocida e incentivar a condução de ensaios que testem a 
eficácia de combinações de drogas tripanocidas – terapia combinada; 
2- Incentivar ensaios clínicos sobre associação Bz-Selênio: em grupos que têm experiência de 
uso de Bz em pacientes crônicos (CPqRR - Silvana Elói-Santos, CpqAM -Yara Gomes, IPEC - 
Alejandro Hasslocher), articulando esses estudos ao ensaio de associação em andamento (IOC-
IPEC), e a estudos de resposta imune; 
3- Analisar a possibilidade de realizar experimentação animal da associação Bz- interferon-alfa 
com perspectiva de ensaio em pacientes; 
4- Avaliar a perspectiva de ensaiar clinicamente miltefosina em pacientes chagásicos, com base 
nos resultados dos estudos em infecção experimental, uma vez que está liberada para uso 
humano em Calazar na Índia. 
 
Rede 2: Taxonomia de vetores e ecologia de ciclos de transmissão do Trypanosoma cruzi 
Objetivo: Avaliar fatores de risco de transmissão do T. cruzi para o homem, com o objetivo de 
oferecer (ao Ministério da Saúde) ferramentas de decisão para a gestão do risco. 
Propostas: 
1- Formar uma equipe multi-disciplinar para avaliação emergencial da dinâmica de transmissão 
em focos, sob solicitação do Ministério da Saúde (ação a posteriori); 
2- Caracterizar os ciclos de transmissão em uma área selecionada por critérios ecológicos e 
epidemiológicos com o objetivo de avaliar os fatores que levam ao surgimento dos focos e 
mapear-modelar situações de risco (para atuação a priori); 
3- Estabelecer uma plataforma comum de dados geo-referenciados (obtidos por meio de 
metodologia padronizada) para análises baseadas em Sistemas de Informação Geográfica 
(sugestão de Fernando Abad-Franch); 
4- Estabelecer um projeto de educação de comunidades expostas através de folhetos explicativos 
ilustrados (sugestão de José Jurberg). 
 
Rede 3: Diagnóstico, evolução clínica e patogênese 
Objetivo: Sistematizar e organizar coortes, biotecas e plataformas tecnológicas para estudos de 
métodos de diagnóstico, evolução e patogênese da doença de Chagas. 
Propostas: 
1- Implementar a interligação entre coortes, através da construção de um banco de dados, tanto 
para a condução de ensaios clínicos como para identificação de marcadores de prognóstico; 
2-  Estabelecer diretrizes para a criação de uma Bioteca a partir dos pacientes acompanhados nas 
diferentes coortes e estabelecer padronizações nos protocolos de catalogação e de conservação 
dos diferentes materiais biológicos (soro, plasma, células, tecidos, DNA, RNA); 
3 - Padronizar e/ou validar métodos moleculares para diagnóstico, prognóstico e monitoramento 
de cura parasitológica; 
4- Implementar plataforma para avaliação de polimorfismos gênicos; 
5- Implementar plataforma de microarranjos para camundongo e humano. 
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4.3) Coordenadores: 
Coordenação geral: Joseli Lannes 
Rede 1: Medicamentos, terapêutica e ensaios: Solange L Castro e Maria de Nazaré Soeiro 
Rede 2: Taxonomia de vetores e ecologia de ciclos de transmissão: Fernando Monteiro e Ana 
Maria Jansen 
Rede 3: Diagnóstico, evolução e patogênese: Constança Britto, Maria da Glória Bonecini-
Almeida, Silvana Eloi-Santos, Marco Krieger. 
 
4.4) Próxima Reunião: maio-2006, adjacências do Rio ou de Belo Horizonte, concentrado num 
local: 1 dia e meio ou 2 para programação cientifica, foco nos projetos NIH e Fiocruz, e  
meio dia para estruturação do Programa. 
 
5. Desdobramentos para os grupos participantes do Programa 
 
1- Divulgar o relatório desse Encontro entre os participantes, a presidência e as direções de 
unidades da Fiocruz. Comunicação do plano de atuação do Programa para 2006-2009 ao 
Ministério da Saúde. Divulgação do Programa às comunidades cientificas reunidas em Caxambu 
e Uberaba (pautar nas reuniões) para estabelecimento de parcerias extra-Fiocruz; 
2- Criar um site do Programa e de uma lista de discussão (Chagas-List) entre os laboratórios 
credenciados ao Programa e as três redes formadas, com aumento da interlocução dentro da 
própria rede. A diretoria do IOC se compromete a dar o suporte logístico ao site e a lista de 
discussões; 
3- Fazer um exercício de cada laboratório participante, no sentido de identificar qual a 
contribuição que a Fiocruz deu ao conhecimento e controle da doença; 
4- Organizar um projeto PDTIS para implementação do CRA/FRA; 
5- Desenvolver estratégias de educação e capacitação profissional em doença de Chagas para 
oferta a rede do SUS; 
6- Planejar um número especial das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz: doença de Chagas 
100 anos depois da descoberta; 
7- Estudar as interações e interfaces da Fiocruz com os programas de genoma do parasita e 
vetores.  
 
6. Detalhamento das propostas das redes temáticas 
 
6.1)  Rede 1: Medicamentos, terapêutica e ensaios clínicos clínicos 

Coordenadores: Solange L Castro e Maria de Nazaré Soeiro 
 
Participantes: 
 

Participantes presentes Unidade e-mail 
Alejandro Hasslocher-Moreno  IPEC alejandro@ipec.fiocruz.br
Álvaro Romanha   CPqRR romanha@cpqrr.fiocruz.br 
Joseli Lannes-Vieira IOC lannes@ioc.fiocruz.br
Leonor Leon IOC lleon@ioc.fiocruz.br
Maria de Nazaré Correia Soeiro IOC soeiro@ioc.fiocruz.br
Nelilma C. Romeiro FarMan nelilma@far.fiocruz.br 
Silvana Maria Eloi Santos CPqRR eloisil@medicina.ufmg.br 
Solange L Castro IOC solange@ioc.fiocruz.br 
Tania de Araújo-Jorge IOC taniaaj@ioc.fiocruz.br
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Participantes a serem convidados Unidade e-mail 
Carlos Zani CPqRR  
Edson Ferreira   FarMan edsonf@far.fiocruz.br
Helene S Barbosa IOC helene@ioc.fiocruz.br
José Borges IOC borges@ioc.fiocruz.br  
Márcia Coronha FarMan marciacl@ioc.fiocruz.br
Marilene Marilene Marcuzzo do  
Canto-Cavalheiro 

IOC mcantoca@ioc.ficruz.br

Maurilio Jose Soares IOC maurilio@ioc.fiocruz.br
Núbia Boechat   FarMan boechat@far.fiocruz.br 
Silvane Maria Fonseca Murta CPqRR silvane@cpqrr.fiocruz.br
Sonia Andrade CPqAM sgandrade@cpqgm.fiocruz.br
Yara Gomes CPqGM yara@cpqam.fiocruz.br 

 
Diagnóstico da situação:  
1- Todos os laboratórios estão com projetos de pesquisa básica em andamento, seja nas 
abordagens de testes de drogas e extratos, associações de atividade de 2 ou mais drogas,  
associações de atividade de droga tripanocida com agente (s) imunomodulador(es), testes de 
drogas em animais imunosuprimidos e em parasitos resistentes a Bz; estão em fase de teste 
associações de Bz com posaconazol, de Bz com inibidor de TNF, BZ com selênio, Bz com 
imunoglobulinas normais. Desafios: cepas resistentes e pacientes imunossuprimidos; 
2- Não há no momento nenhuma droga em estágio de ser testada num projeto multi-laboratorial; 
3- Experiências de associação de BZ e imunomodulação indicam efeito benéfico; 
 
Propostas: 
1- Os laboratórios se  comprometem a manter e aumentar do intercâmbio de informações na rede; 
2- Os laboratórios da rede se comprometem a normatizar e padronizar os protocolos de teste de 
drogas (teste em tripomastigota sanguíneo, teste em cultura celular, teste em camundongo), para 
que os mesmos protocolos básicos sejam sempre usados em quaisquer ensaios nesses 
laboratórios, incluindo os limiares de atividade e toxicidade;  
3- Resultados de experiências de vacino-terapia devem ser acompanhados e articulados a essa 
rede e à rede “Diagnóstico, evolução clínica e patogênese”; 
4- A rede tem interesse em depositar numa coleção (banco) de extratos e moléculas todas as 
amostras que passarem pelos requisitos mínimos para que droga ou produto natural avance 
como candidato com propriedade tripanocida, sendo estes: a) atividade contra tripomastigota 
sanguineo; b) inibição do desenvolvimento em cultura de célula L929 com T. cruzi transfectada 
com beta-galactosidase; c) apresentação de baixo índice de toxicidade. As regras de constituição 
da coleção e de depósito e uso de amostras serão definidas. T. cruzi-GPF poderá ser 
acrescentado ao modelo; 
5- A Fiocruz deve manter continuadamente os testes de triagem de droga, para a identificação de 
candidatos potenciais a agente tripanocida.  
 
Cronograma de trabalho para a rede: 
1- Novembro/dezembro: padronização dos 3 protocolos (Responsável: Solange Castro) 
2- Testes em cultura de células (Responsável: Álvaro Romanha) 
3- Elaboração de um projeto para financiamento (Responsável: Tania Araújo-Jorge).  
 
Propostas de projeto de ensaio clínico: 
1- Experimentação animal de associação Bz-interferon-alfa com perspectiva de ensaio em 
pacientes caso haja resultados positivos em camundongos; 
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2- Em associação com grupos que têm experiência de uso de Bz em pacientes crônicos (CPqRR 
–Silvana e CPqAM-Yara, IPEC-Alejandro), articular um ensaio de suplementação com selenio, 
em associação com estudos de resposta imune. 
3- Considerar a possibilidade de uso de Miltefosina em pacientes com doença Chagas: avaliar os 
resultados em Calazar na India para verificar a perspectiva de aplicar em pacientes com doença 
de Chagas 
4- Protocolo de tratamento com Bz em pacientes: tratar todos os agudos ou crônicos recentes até 
12 anos de possivel início de infecção; a critério médico e do paciente, tratamento eletivo de 
qualquer paciente infectado. Considerar o balanço de 8% dos pacientes dos pacientes crônicos 
com cura e 60% na fase aguda (dados de Coura e Castro) 
 
6.2)  Rede 2: Taxonomia dos vetores e ecologia dos ciclos de transmissão de 
Trypanosoma cruzi  

Coordenadores: Ana Maria Jansen e Fernando Monteiro  
 
Participantes: 
 

Participantes presentes Unidade e-mail 
Ana Maria Jansen  IOC jansen@ioc.fiocruz.br 
Elias Lorosa IOC lorosa@ioc.fiocruz.br
Fernando Abad-Franch CPqLMD fernando@amazonia.fiocruz.br
Fernando Monteiro IOC fam@ioc.fiocruz.br
Jose Jurberg  IOC jjurberg@ioc.fiocruz.br
Marcel Ramirez IOC marcelr@ioc.fiocruz.br
Suzete Gomes IOC saogomes@ioc.fiocruz.br
Teresa Cristina Gonçalves IOC tcmonte@ioc.fiocruz.br

 
Participantes a serem convidados Unidade e-mail 
Alfredo Martins de Oliveira Filho UFRJ  
Ângela Junqeira  IOC junqueir@ioc.fiocruz.br
Carlos José de Carvalho Moreira  IOC moreira@ioc.fiocruz.br
Cléber Galvão IOC galvao@ioc.fiocruz.br
Cristiane Varela IOC Não informado – Não CNPq 
Dayse da Silva Rocha  IOC dsrocha@ioc.fiocruz.br
Elisa Cupolillo IOC ecupoli@ioc.fiocruz.br
Elói Garcia IOC egarcia@ioc.fiocruz.br
Heitor Herrera IOC herrera@ioc.fiocruz.br
Jacenir dos Santos Mallet  IOC jacenir@ioc.fiocruz.br
Jane Costa IOC jcosta@ioc.fiocruz.br
João Carlos Pinto Dias  CPqRR sjcpdias@cpqrr.fiocruz.br
Liléia Diotaiuti CPqRR diotaiuti@cpqrr.fiocruz.br
Marcelo Lorenzo CPqRR marcelo@cpqrr.fiocruz.br
Marli Lima IOC mmlima@ioc.fiocruz.br
Octavio Fernandes IOC octaviofernandes@fiocruz.br 
Patrícia Azambja IOC azambuja@ioc.fiocruz.br
Paulo Sergio D’Andrea IOC dandrea@ioc.fiocruz.br
Pedro Albajar IOC Não informado – Não CNPq 
Regina Esteves de Andrade IOC esteves@ioc.fiocruz.br
Toby Barrett  INPA tvbarrett@inpa.gov.br

 
Identificação da questão principal: 
Avaliar fatores de risco de transmissão de Trypanosoma cruzi para o homem, com o objetivo de 
oferecer (ao Ministério da Saúde) ferramentas de decisão para a gestão do risco. 
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Propostas: 
1- Formar uma equipe multi-disciplinar para avaliação emergencial da dinâmica de transmissão 
em focos, sob solicitação do Ministério da Saúde (ação a posteriori); 
2- Caracterizar os ciclos de transmissão em uma área selecionada por critérios ecológicos e 
epidemiológicos com o objetivo de avaliar os fatores que levam ao surgimento dos focos e 
mapear-modelar situações de risco (para atuação a priori); 
3- Estabelecer uma plataforma comum de dados geo-referenciados (obtidos por meio de uma 
metodologia padronizada) para análises baseadas em Sistemas de Informação Geográfica 
(sugestão de Fernando Abad-Franch); 
4- Estabelecer um projeto de educação de comunidades expostas a risco de infecção através de 
folhetos explicativos ilustrados (sugestão de José Jurberg). 
 
Abordagem: 
1- Definição de uma metodologia padronizada que permita gerar uma base de dados comum 
sobre ecologia, biologia e taxonomia de vetores e hospedeiros; 
2- Definição de dinâmicas locais de transmissão e determinação de fatores de risco; 
3- Proposição e avaliação de modelos descritivos e preditivos (baseados em Sistemas de 
Informação Geográfica e modelagem qualitativa) para mapeamento e gestão do risco. 
 
Estudos específicos: 
1. Ecologia de reservatórios: 

• Caracterização ambiental de cada uma das áreas; 
• Avaliação de biodiversidade local em termos de composição faunística e abundância 

relativa; 
• Identificação taxonômica de hospedeiros mamíferos (silvestres –cariotipagem– e 

domésticos); 
• Dinâmica das populações dos principais hospedeiros; 
• Taxas de infecção e caracterização (biológica, bioquímica e molecular) dos parasitos; 
• Estudo dos ecótopos preferenciais; 
• Estudos da interação parasito-mamíferos. 

 
2. Ecologia de vetores: 

• Caracterização ambiental de cada uma das áreas; 
• Identificação e caracterização biológica, molecular e ultra-estrutural de espécies de 

triatomíneos (incluindo possíveis spp. crípticas), sua estrutura populacional e papel na 
transmissão; 

• Determinação de fluxo gênico entre populações de ambientes silvestre e domiciliar 
(incluindo peridomicílio); 

• Estudo dos ecótopos preferenciais e fontes de alimento; 
• Taxas de infecção e caracterização (biológica, bioquímica, molecular e ultra-estrutural) 

dos parasitos; 
• Interação parasito-vetor; 
• Desenvolvimento de resistência a inseticidas (com insetos de campo). 

 
3. Treinamento e capacitação de agentes de saúde locais a fim de manter a auto- sustentabilidade 
da ação inicial. 
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Adendos: 
• Fomentar interlocução institucional Fiocruz-IBAMA para facilitar a coleta e transporte 

de material biológico; 
• Definir um nome para o grupo a fim de identificar as publicações relacionadas ao 

projeto; 
• Definir uma estratégia de informação e comunicação em saúde para dar visibilidade ao 

projeto. 
 
 
6.3) Rede 3: Diagnóstico, evolução e patogênese 

Coordenadores: Constança Britto, Marco Krieger, Maria da Gloria Bonecini, 
Silvana Elói-Santos 
  
Participantes: 
 

Participantes presentes Unidade e-mail 
Alejandro Hasslocher IPEC   alejandro@ipec.fiocruz.br
Alvaro Romanha CPqRR romanha@cpqrr.fiocruz.br 
Andrea Pons IOC                    andreah@ioc.fiocruz.br
Constança Britto IOC cbritto@ioc.fiocruz.br
José R Coura IOC coura@ioc.fiocruz.br 
Joseli Lannes Vieira IOC lannes@ioc.fiocruz.br
Juliana Gomes CPqRR jassis@cpqrr.fiocruz.br
Katia Calabrese IOC calabrese@ioc.fiocruz.br 
Maria da Gloria Bonecini IPEC bonecini@ipec.fiocruz.br 
Ricardo Gazzinelli  CPqRR rtgazzinelli@icb.ufmg.br 
Rodrigo Correa CPqRR correa@cpqrr.fiocruz.br 
Samuel Goldenberg IBMP/IOC sgoldenb@tecpar.br

sgoldenb@fiocruz.br
Silvana Elói-Santos CPqRR/UFMG eloisil@medicina.ufmg.br 
Sylvio Celso G Costa IOC sycosta@ioc.fiocruz.br  
Tania Araujo-Jorge IOC taniaaj@ioc.fiocruz.br
Tania Zaverucha    IOC taniazv@ioc.fiocruz.br  
Wim Degrave VPPqDT wdegrave@fiocruz.br

 
Participantes a serem convidados Unidade e-mail 
Antonio Gomes BioMan tuninho@bio.fiocruz.br
Henrique L Lenzi IOC hlenzi@ioc.fiocruz.br
José Borges IOC borges@ioc.fiocruz.br  
Maria Auxiliadora de Sousa IOC msousaa@ioc.fiocruz.br
Marco Krieger IBMP/IOC mkrieger@tecpar.br

mkrieger@fiocruz.br
Maria de Nazareth Meirelles IOC meirelle@ioc.fiocruz.br
Milton Moraes IOC mmoraes@fiocruz.br
Miriam Pereira IOC Não informado – Não CNPq 
Octavio Fernandes IOC octaviofernandes@fiocruz.br 
Olindo Assis CPqRR oamfilho@cpqrr.fiocruz.br
Raquel Pacheco IOC rpacheco@ioc.fiocruz.br
Ricardo Ribeiro dos Santos CPqGM ricardoribeiro@cpqgm.fiocruz.br
Sonia Andrade  CPqGM sgandrade@cpqgm.fiocruz.br
Rosa Teixeira de Pinho IOC rospinho@ioc.fiocruz.br
Vinícius Cotta de Almeida IOC vini@fiocruz.br
Wilson Savino IOC savino@ioc.fiocruz.br
Yara Gomes CPqAM yara@cpqam.fiocruz.br 
Zilton Andrade CPqGM zilton@cpqgm.fiocruz.br
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Temas abordados nas discussões: 
 
1- Diagnóstico  

•  Diagnóstico Molecular, prognóstico e  acompanhamento de cura parasitológica; 
•  Identificação de infecção em animais domiciliados; 
•  Disponibilização de sorotecas para a testagem de novos “kits” diagnósticos  

 
2- Seguimento de coortes urbanas e rurais 

•  Monitoração de marcadores epidemiológicos; 
•  Estudo  de morbidade e mortalidade em relação a diferentes áreas endêmicas e cepas do 

parasito;  
•  Identificação de marcadores de prognóstico clínico; 
•  Disponibilização de ensaios clínicos (novas) drogas e oligoelementos; 
•  Biodisponibilidade do Benzonidazol e correlação com cura; 
•  Avaliação do tratamento em fase aguda e crônica de crianças e adultos 
•  Correlação de evolução clínica em função das cepas de T. cruzi e diferentes fases de 

tratamento; 
•  Identificação de marcadores imunológicos e genéticos relacionados ao estabelecimento 

de formas clínicas, procurando estabelecer prognóstico. 
 

3- Progressão clínica 
• Identificação de mecanismos que facilitem a interligação entre coortes em possíveis 

objetivos em comum. 
 
4- Pesquisa básica em andamento nessa temática 

•  Reconstrução de vias metabólicas; 
•  Proteômica e potencial aplicação de alvos para “kits” diagnósticos, novas drogas e vacinas; 
•  Interação macrófago/fibroblasto/cardiomiócito e T. cruzi; 
•  Imunopatogênese humana e experimental; 
•  Imunomodulação por drogas ; 
•  Modelo vacinal utilizando BCG como imunopotencializador; 
•  Modelo vacinal com vírus recombinantes; 
•  Avaliarção da expressão gênica por “microarrays”.  

  
 
Propostas: 
1 – Padronizar e/ou validar métodos moleculares para diagnóstico, prognóstico e monitoramento 
de cura parasitológica; 
2- Implementar interligação entre coortes, através da construção de um banco de dados, tanto 
para a condução de ensaios clínicos como para identificação de marcadores prognóstico; 
3- Implementar plataforma para avaliação de polimorfismos gênicos; 
4- Implementar plataforma de microarranjos para camundongo e humano; 
5- Criar Bioteca (soro, plasma, células e tecidos, DNA, RNA). 
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Anexo: 
Distribuição de Participantes nas Redes Temáticas:  
 

Participante Unidade e-mail Rede Rede Rede
Alejandro Hasslocher-Moreno  IPEC alejandro@ipec.fiocruz.br X  X 
Álvaro Romanha   CPqRR romanha@cpqrr.fiocruz.br X  X 
Ana Maria Jansen Franken IOC jansen@ioc.fiocruz.br  X  
Andrea Henrique Pons IOC andreah@ioc.fiocruz.br   X 
Constança Britto  IOC cbritto@ioc.fiocruz.br     X 
Elias Loroza IOC lorosa@ioc.fiocruz.br  X  
Fernando Abad-Franch CPqMLD fernando@amazonia.fiocruz.br   X  
Fernando Araujo Monteiro IOC fam@ioc.fiocruz.br  X  
José Jurberg IOC jjurberg@ioc.fiocruz.br  X  
José Rodrigues Coura IOC coura@ioc.fiocruz.br X  X 
Joseli Lannes  IOC lannes@ioc.fiocruz.br X   
Juliana Assis Gomes CPqRR jassis@cpqrr.fiocruz.br   X 
Kátia Calabrese IOC calabrese@ioc.fiocruz.br   X 
Leonor Leon IOC lleon@ioc.fiocruz.br X   
Marcel Ramirez IOC marcelr@ioc.fiocruz.br  X  
Maria da Glória Bonecini-Almeida IPEC bonecini@ipec.fiocruz.br   X 
Maria de Nazaré Correia Soeiro IOC soeiro@ioc.fiocruz.br X   
Nelilma C. Romeiro FarMan nelilma@far.fiocruz.br X   
Ricardo Tostes Gazzinelli CPqRR rtgazzinelli@icb.ufmg.br   X 
Rodrigo Correa de Oliveira CPqRR correa@cpqrr.fiocruz.br   X 
Samuel Gondenberg  IBMP/IOC sgoldenb@tecpar.br 

sgoldenb@fiocruz.br
  X 

Silvana Maria Eloi Santos CPqRR eloisil@medicina.ufmg.br X  X 
Solange L Castro IOC solange@ioc.fiocruz.br X   
Suzete Gomes IOC saogomes@ioc.fiocruz.br  X  
Sylvio Celso Gonçalves IOC sycosta@ioc.fiocruz.br    X 
Tânia de Araújo-Jorge IOC taniaaj@ioc.fiocruz.br X  X 
Tânia Zaverucha do Valle IOC taniazv@ioc.fiocruz.br    X 
Teresa Cristina Monte Goncalves  IOC tcmonte@ioc.fiocruz.br  X  
Wim Degrave  VPPqDT wdegrave@fiocruz.br    
      
      
Maria Aparecida Rocha de Oliveira IOC mrocha@ioc.friocruz.br  Secret   
 
Comunicar andamento do PIDC Unidade e-mail 
Paulo Buss Presidência buss@fiocruz.br
Reinaldo Guimarães VPPqDT rfg@fiocruz.br
Carlos Morel   CDTS morel@fiocruz.br 
Roberto Senna CPqLMD rsrocha@amazonia.fiocruz.br 
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