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Missão 
 
Promover a melhoria da qualidade de vida 
da população através da geração e difusão 
de conhecimento científico e tecnológico 
no estado da Bahia e no Brasil.

Visão
 
Ser reconhecido local, regional, nacional 
e internacionalmente como Instituto de 
excelência para a produção de ciência, 
desenvolvimento tecnológico e formação 
de recursos humanos na área de saúde.
 
Valores  

•	 Respeito à vida e à dignidade humana;
•	 Compromisso com a melhoria efetiva 

das condições de saúde da população;
•	 Ética e transparência;
•	 Equidade em saúde;
•	 Valorização das pessoas;
•	 Qualidade e excelência nas ações;
•	 Diversidade humana e cultural.
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A FIOCRUZ-BA teve um expres-
sivo crescimento em 2014. Esse ano foi 
especialmente marcado pelo concurso 
público no qual aprovamos 19 novos 
pesquisadores, que reforçarão as áreas 
nas quais já atuamos e expandirão áre-
as ainda incipientes como a biologia de 
sistemas e a nanotecnologia. Em 2014, 
mereceram destaque tanto a pesquisa 
na área de doenças infecciosas como 
também os estudos focados em imu-
nologia/inflamação e neoplasias, vários 
dos quais apresentaram uma vertente 
translacional. Promissores também fo -
ram os estudos direcionados para o 
desenvolvimento de testes diagnósti-
cos, a síntese de compostos para o tra-
tamento de doenças parasitárias, assim 
como o desenvolvimento de vacinas e 
a medicina regenerativa. Nossos gru-
pos de pesquisa trabalhando em áreas 
consolidadas, nas áreas planejadas pe-
los novos pesquisadores e as parcerias 
estabelecidas com diferentes institui-
ções reforçam o compromisso da nossa 
Unidade com a missão da FIOCRUZ. 

Este crescimento não é observado 
apenas no setor de pesquisa. No ensi-
no, houve uma importante expansão 
com a realização do “Curso de Espe-

cialização no Ensino de Biociências 
e Saúde”, voltado para professores da 
rede de ensino médio, pois é ampla-
mente reconhecida a carência do en-
sino de ciências no Brasil e, especial-
mente, na Bahia. Estamos confiantes 
que contribuiremos para minimizar 
esse problema. A integração das disci-
plinas dos cursos de pós-graduação da 
FIOCRUZ, uma iniciativa decorrente 
de discussões realizadas no Fórum de 
Unidades Regionais da FIOCRUZ e 
colocada em prática por meio de uma 
proposta conjunta das unidades da 
Bahia e de Minas Gerais, também tra-
rá um importante avanço no ensino na 
nossa Instituição. Salientamos igual-
mente a recepção de estudantes da 
Nigéria e do Benim nos nossos cursos 
de pós-graduação, os quais serão espe-
cificamente capacitados em Doença 
Falciforme, em um iniciativa conjunta 
com a UNICAMP e a UNIFESP. Em 
2014 também nos foi possível oferecer 
diversos cursos em âmbito internacio-
nal, além de seminários voltados para 
o estabelecimento de cooperações in-
ternacionais. 

Todo esse crescimento foi possível 
porque investimos em nossa infraes-

trutura: incrementamos nosso parque 
de equipamentos multiusuários adqui-
rindo máquinas de alto desempenho, 
que não só contribuirão com as pes-
quisas desenvolvidas em nossa unidade 
como  servirão também à comunidade 
científica da Bahia. A parceria esta-
belecida com o Parque Tecnológico 
da Bahia já nos permitiu expandir a 
nossa capacidade em Tecnologia da 
Informação. Lá iniciamos um proje-
to de desenvolvimento de tecnologias 
móveis para o Sistema Único de Saú-
de, com ênfase no empoderamento 
dos Agentes Comunitários de Saúde. 
As inovações ocorreram ainda com o 
processo de compras compartilhadas, 
ao permitir a divisão de trabalho entre 
diversas Unidades da Fiocruz, em itens 
comuns. Estamos também honrados 
com a missão de transferir a estrutu-
ra da nossa intranet integrada (IGM-
net) para outras Unidades, em função 
da boa avaliação que tivemos.

Mesmo em um ano difícil do ponto 
de vista orçamentário, estamos felizes 
em poder dizer que a FIOCRUZ-BA 
continua firme e determinada em sua 
tarefa de contribuir com produção de 
conhecimentos para a saúde pública.

Palavra do Diretor

Manoel Barral Netto  
Diretor da Fiocruz Bahia



Comparativamente aos anos anterio-
res, a Fiocruz Bahia vem mantendo seu 
ritmo de produção científica e divulga-
ção da mesma em periódicos indexados. 
Em 2014, foram publicados 97 artigos, 
seguindo a tradição da instituição de 
contribuir com a troca e difusão de co-
nhecimentos. 

Atualmente, a Fiocruz Bahia pos-
sui 33 pesquisadores. Destes, 21, ou 
64%, possuem bolsa de produtividade 
em pesquisa do CNPq, que se destina a 
cientistas que se destacam em sua área 
de atuação, valorizando a produção.  A 
média do Fator de Impacto para o ano 
de 2014 foi de 2,84, considerando todas 
as publicações nas diversas áreas de con-
centração, como Patogênese, Tratamen-
to, Epidemiologia, Diagnóstico, Vacina, 
Medicina Regenerativa, entre outros. O 
Fator de Impacto é um dos indicadores 
mais utilizados para mensurar a qualida-
de da produção científica. 

Ao notarmos os temas nos quais os 
pesquisadores da Fiocruz Bahia estão 
trabalhando, percebemos a tradição da 
mesma nos estudos relacionados a do-
enças parasitárias. Assim, os trabalhos 
publicados envolvendo parasitas cobrem 
as áreas de patogênese, diagnóstico, trata-

mento e, em sua totalidade, a área de vaci-
nas. Ressaltamos que, embora os agentes 
patogênicos sejam o tema de interesse de 
diversos pesquisadores da Fiocruz Bahia, 
há grupos trabalhando em medicina rege-
nerativa, imunologia básica, neoplasias e 
produtos naturais, por exemplo.

EquipamEntos 
A pesquisa em patógenos (doenças 

infecciosas), assim como as possíveis in-
tervenções (vacinas, profilaxia, etc), en-
volve uma série de desafios e oportuni-

dades. Entre os desafios, destacam-se os 
conjuntos de dados gerados a partir de 
análises cada vez mais multiparamétri-
cas. No entanto, esses desafios são tam-
bém oportunidades para integrar essas 
informações em novas formas de tra-
tamento, novos candidatos à vacina ou 
ferramentas de diagnóstico. Nesse sen-
tido, é importante destacar as recentes 
aquisições de equipamentos para as pla-
taformas tecnológicas, que, certamente, 
contribuirão para o desenvolvimento 
científico da Fiocruz Bahia.

Produção científica somou 97 trabalhos

Artigos por áreA

Patogênese
Epidemio

Diagnóstico
Tratamento

Vacina

produção científicA

2009

123

2010
2011

2012
2013

2014

115

78 86

108

97

Outros 6 5 0 11

Neoplasia 1 2 1 3

Bactéria 4 2 2 2

Vírus 4 4 2 1

Parasita 14 4 6 9 5
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A partir de informações disponíveis nos 

bancos de dados públicos e nas próprias 

publicações científicas, a Thomson 

Scientific calcula uma série medida, 

entre elas o Fator de Impacto. O Fator 

de Impacto (Impact Factor ou IF) de um 

determinado periódico é calculado como 

a média do número de vezes que um 

artigo publicado nos dois anos anteriores 

foi citado no ano em questão. O IF não 

deve ser utilizado isoladamente na 

avaliação da qualidade da pesquisa feita, 

mas, sem dúvida, é o indicador mais 

universalmente empregado.

Fator de impacto

fAtor de impActo

29 17 11 28 5 5

Patogênese Epidemio Diagnóstico Tratamento Vacina Med Reg
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A pesquisa em doenças infecciosas é, tradicio-
nalmente, a principal área de atuação da Fiocruz 
Bahia. No segmento de patogênese, foram publi-
cados 29 artigos (30% do total de artigos publica-
dos), tendo como temas as doenças Leishmaniose, 
Malária, Tuberculose, Hepatite e retroviroses. Des-
tacam-se também os estudos focados em imuno-
logia/inflamação e neoplasias.  Do total de artigos 
publicados neste segmento, 10 (34%) foram reali-
zados em amostras obtidas de pacientes, ou seja, 
não envolvendo animais de experimentação ou 
ensaios in vitro, destacando uma vertente transla-
cional dos trabalhos. 

A Leishmaniose é causada por parasitas do 
gênero Leishmania e se manifesta sob três formas 

principais: cutânea, mucocutânea e visceral. É en-
dêmica em diversos estados do país, incluindo a 
Bahia. Na Leishmaniose cutânea, o parasita, trans-
mitido por um inseto, se instala e se multiplica em 
células do tecido conjuntivo da pele, causando le-
sões bastante agressivas. Na Leishmaniose visceral, 
a Leishmania migra para o fígado, baço e medula 
óssea, onde se multiplica, causando diversos sin-
tomas bastante debilitantes. Ainda não há vacinas 
disponíveis para a Leishmaniose e o tratamento 
disponível também causa diversos efeitos colaterais. 

Na Fiocruz Bahia, há diversos grupos estudan-
do a doença, avaliando novas formas de tratamen-
to, diagnóstico, vacinas e ao mesmo tempo estu-
dando a biologia da Leishmania. 

Tradição em pesquisa 
de doenças infecciosas

Prostaglandinas

ARTIGO

J Infect Dis. 2014 Dec 15;210(12):1951-61. doi: 
10.1093/infdis/jiu299. Epub 2014 May 21.

Role of prostaglandin F2α production in lipid 
bodies from Leishmania infantum chagasi: 

insights on virulence.

Araújo-Santos T1, Rodríguez NE2, Moura-Pontes S3, Dixt UG2, 
Abánades DR4, Bozza PT5, Wilson ME2, Borges VM6.

 Prostaglandinas têm um papel 
central na imunomodulação da inte-
ração da Leishmania com sua célula 
hospedeira. um estudo inédito mos-
trou a função e associação da Pros-
taglandina F2α (PGF2α) a estruturas 
celulares denominadas corpúsculos 
lipídicos em protozoários Leishmania 
infantum, principal agente etiológico 
da leishmaniose visceral no Brasil. O 
estudo mostra também que a enzima 
PGF2α sintase está aumentada nas 

formas infectivas e que o bloqueio farmacológico desse mediador 
reduz a carga parasitária em macrófagos, ressaltando um importante 
papel para PGF2α na evasão da Leishmania da resposta imune inata 
do hospedeiro. O estudo foi coordenado pelos Drs Valeria Borges e 
Théo de Araújo Santos e o artigo foi escolhido como capa do The 
journal of Infectious Diseases em Dezembro de 2014.
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Além dos estudos de patogênese e tratamento, 
observa-se também uma forte contribuição dos 
artigos na área temática de epidemiologia. Foram 
18 artigos (19% da produção total) publicados, 
sendo que oito tiveram como tema de estudo 
viroses e retroviroses, novamente um segmento 
bastante consolidado no CPqGM. 

O HTLV é um exemplo de retrovírus bastante 
prevalecente em Salvador, sobretudo em mulheres 
com idade acima de 51 anos. Em geral, também 
está presente nas populações com menor nível de 
escolaridade e renda econômica. 

Além dos retrovírus, o CPqGM também tem 

grupos que pesquisam as hepatites virais, sobre-
tudo as causadas pelo vírus C (HCV), além de 
infecções respiratórias de origem viral e o vírus 
do papiloma humano (VPH ou HPV, do inglês 
human papiloma virus). O HPV é um vírus que 
infecta células da pele ou das mucosas e possui 
mais de 200 variações diferentes. A maioria dos 
subtipos está associada a lesões benignas, tais 
como  as verrugas, mas certos tipos são frequen-
temente encontrados em determinadas neoplasias 
como o câncer do colo do útero, do qual se estima 
que sejam responsáveis por mais de 90% de todos 
os casos verificados.

O estudo avaliou 1.732 homens com idade entre 16-24 anos, 
em 18 países da áfrica, da região da ásia-Pacífico, da Europa, da 
América Latina e da América do norte. Os resultados indicam que 
a aquisição de infecção pelos hPV 6 , 11, 16 ou 18 é comum entre 
homens e  que existem diferenças nas taxas de detecção do hPV 
tanto nas localizações anatômicas como nas regiões geográficas. A 
maioria destas infecções são controladas, mas a mediana do tempo 
de eliminação é superior a  6 meses, facilitando a transmissão do 
hPV. Diante disso, a vacinação contra o hPV tem grande potencial 
para reduzir a transmissão e incidência de infecções pelo hPV.

Contribuições na 
área de epidemiologia

ARTIGO

J Infect Dis. 2014 Jul 15;210(2):192-9. doi: 
10.1093/infdis/jiu077. Epub 2014 Feb 4. 

Incidence, clearance, and disease progression 
of genital human papillomavirus infection in 

heterosexual men.
 

Moreira ED Jr1, Giuliano AR2, Palefsky J3, Flores CA4, Goldstone 
S5, Ferris D6, Hillman RJ7, Moi H8, Stoler MH9, Marshall B10, 

Vuocolo S10, Guris D10, Haupt RM10.

hPV

Vírus do HTLV

Arte: Ascom/Fiocruz
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Nos trabalhos focados na área temática 
de “Tratamento”, assim como em muitos 
outros, há um envolvimento de pesquisa-
dores com diversas expertises, tais como 
química, biologia estrutural e bioinfor-
mática. Neste segmento, em 2014, foram 
publicados 28 artigos (29% do total), indi-
cando a expansão da produção científica na 
área. Do total, nove trabalhos envolveram 
o estudo de moléculas para o tratamento 
de doenças parasitárias, como a Leishma-
niose e a Doença de Chagas. 

Segundo o Dr. Daniel Bezerra, a na-
tureza, em especial as plantas, tem de-
monstrado ser uma fonte inesgotável de 
medicamentos para o tratamento de di-
versas doenças. Alguns exemplos relevan-
tes são a Papaver somniferum (Papoula), 
mais conhecida como sendo a fonte dos 
analgésicos morfina e codeína; a Cinchona 
officinalis (Cinchona) e a Artemisia annua 
(Qinghao), que são fontes dos medica-
mentos antimaláricos quinina e artemi-
sinina, respectivamente; a Catharanthus 
roseus (Vinca-de-Madagáscar), fonte dos 
fármacos anticancerígenos chamados de 
alcalóides de vinca, vinblastina e vincristi-
na; e a Taxus brevifolia (Teixo do Pacífico), 
fonte natural do paclitaxel, a mais empol-
gante descoberta dos últimos anos no que 

se refere a medicamentos anticancerígenos 
de origem vegetal.

Além das plantas, a descoberta aci-
dental da penicilina no fungo Penicillium 
notatum marcou o início de uma nova era 
na medicina: a “Idade de Ouro de antibió-
ticos”, realçando o papel dos produtos na-
turais como fonte de novos medicamentos.

Nesse contexto, a Fiocruz Bahia con-
ta com um programa de descoberta e de-
senvolvimento de novos medicamentos 
analgésicos, anticancerígenos, antimalári-

co, antichagásico e antileishmania, com a 
realização de testes de atividade farmaco-
lógica através de produtos naturais e sinté-
ticos bioativos. Esse programa conta com 
colaboradores de áreas multidisciplinares, 
tais como química de produtos naturais, 
química medicinal, botânica, microbiolo-
gia e farmacologia, de diversas instituições 
nacionais e internacionais. Os estudos vêm 
contribuindo para compreender o poten-
cial terapêutico das plantas medicinais en-
contradas na flora brasileira.

Plantas: fontes inesgotáveis de medicamentos

NOVA ÁREA
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As publicações envolvendo testes diagnósticos 
contribuíram com 11% da produção científica da 
Fiocruz Bahia em 2014. Foram 11 artigos publi-
cados, sendo que três identificaram biomarcado-
res, avaliaram métodos existentes e/ou antígenos 
na área de leishmaniose. 

Os biomarcadores são indicadores biológicos 
e a identificação dos mesmos permite inferir so-

bre a presença de processos patogênicos e/ou a 
resposta a determinado tratamento. 

Nos últimos anos, a pesquisa de biomarcadores 
vem sendo intensificada em diversas áreas, sobretu-
do com o surgimento das técnicas de pesquisa em 
larga escala (high-throughput). A identificação e a 
posterior validação, em diversas doenças, pode con-
tribuir para o melhor entendimento das mesmas.

A leishmaniose visceral é cau-
sada pelo protozoário, Leishmania 
infantum, e, em áreas endêmicas, 
o cão infectado tem sido aponta-
do como um provável transmissor 
da doença ao homem. no Brasil, a 
eutanásia de cães infectados com 
L. infantum é uma das principais 
medidas de controle, sendo funda-

mental que o diagnóstico seja preciso para identificar corretamente 
os animais infectados com leishmaniose. O teste rápido DPP®LVC, 
atualmente utilizado para diagnosticar leishmaniose visceral canina, é 
composto por proteína recombinante produzida fora do Brasil. O teste 
confirmatório em uso é EIE®LVC, de execução demorada e que ne-
cessita de aparelhos e pessoal treinado para análise. um estudo re-
cente demonstrou que o protocolo de diagnóstico, DPP®LVC seguido 
de EIE®LVC, tem limitações, podendo  contribuir para a manutenção 
de animais infectados em áreas endêmicas ou eliminação errônea de 
cães não infectados. no estudo coordenado pela Dra. Patricia Veras, 
foram descritos os resultados da eficiência de um novo teste soro-
lógico rápido, composto por duas proteínas recombinantes rLci1A e 
rLci2B. Estas proteínas identificadas anteriormente por pesquisadores 
do Laboratório de Patologia e Biointervenção na FIOCRuz/BA, quando 
colocadas em um teste rápido foram capazes de detectar cerca de 
90% dos cães com leishmaniose provenientes de áreas endêmicas de 
três estados do Brasil, Rio Grande do norte, Bahia e Minas Gerais. A 
performance desse novo teste foi similar à do teste atualmente em uso, 
DPP®LVC. Esses resultados apontam o alto potencial das proteínas 
recombinantes rLci1A e rLci2B em comporem um teste rápido para o 
diagnóstico da leishmaniose visceral canina.

Diagnóstico da Leishmaniose Identificação de biomarcadores

ARTIGO

Parasit Vectors. 2014 Mar 31;7:136. doi: 10.1186/1756-3305-7-136.

A multicentric evaluation of the recombinant Leishmania 
infantum antigen-based immunochromatographic assay for 

the serodiagnosis of canine visceral leishmaniasis.

Fraga DB, da Silva ED, Pacheco LV, Borja LS, de Oliveira IQ, Coura-Vital W, 
Monteiro GR, Oliveira GG, Jerônimo SM, Reis AB, Veras PS1.

Foto ilustrativa
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São muitas também as contribuições das áre-
as de vacinas e medicina regenerativa, nas quais o 
potencial de inovação e translação para a aplicação 
é significante. Os dois segmentos somaram 10 tra-
balhos científicos produzidos pela Fiocruz Bahia.

Na área temática de vacinas, especificamente, 
foram publicados cinco trabalhos envolvendo tes-

tes em modelos animais de infecção por Leishma-
nia ou o parasita causador da Doença de Chagas. 
Na área temática de medicina regenerativa, tam-
bém foram publicados cinco trabalhos em 2014, 
envolvendo também o uso de células tronco para 
o tratamento de distúrbios cardíacos causados du-
rante a Doença de Chagas, por exemplo. 

A Doença de Chagas é causada pela infecção pelo parasita 
Trypanosoma cruzi, que é transmitido através das fezes do inseto po-
pularmente conhecido como barbeiro. Sua forma grave pode causar 
doença no coração e levar os pacientes à morte. Atualmente não há 
tratamento eficaz contra esta forma da doença. Terapia com célu-
las-tronco representa uma opção de tratamento promissora para os 
pacientes que têm doenças cardíacas. neste trabalho, obtivemos cé-
lulas-tronco do coração de camundongos e avaliamos os efeitos da 
injeção dessas células no coração de camundongos com cardiopatia 
chagásica. As células-tronco foram caracterizadas e injetadas direta-
mente no coração dos animais doentes. As células-tronco injetadas 
reduziram a inflamação do coração, proporcionando uma melhora 
nesses animais. Dessa forma, nós concluímos que o tratamento com 
células-tronco pode contribuir para a melhora do coração acometido 
pela Doença de Chagas.  

Medicina regenerativa: 
Doença de Chagas

Vacinas e medicina regenerativa

ARTIGO

Stem Cell Res Ther. 2014 Jul 1;5(4):81. doi: 10.1186/scrt470.

Intramyocardial transplantation of cardiac mesenchymal 
stem cells reduces myocarditis in a model of chronic 

Chagas disease cardiomyopathy.

Silva DN, de Freitas Souza BS, Azevedo CM, Vasconcelos JF, 
Carvalho RH, Soares MB, Dos Santos RR.

Célula tronco mesenquimal cardíaca expressando CD31

13
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A Fiocruz Bahia capacita pessoal na 
área da saúde em diversos níveis, desde 
a formação científica para alunos dos 
cursos de graduação até a pós-gradua-
ção stricto sensu nos níveis de Mestrado 
e Doutorado. Todos são voltados para a 
formação de professores e pesquisadores. 
No ano de 2014, a instituição expandiu 
a oferta de cursos, incluindo uma espe-
cialização voltada para a capacitação de 
professores do ensino médio. 

Foram 89 alunos no Programa 
Institucional de Iniciação Científica 
(PROIIC) e outros 205 matriculados 
nos cursos de Pós-Graduação em Pato-
logia (PgPAT) e em Biotecnologia em 
Saúde e Medicina Investigativa (PgBS-
MI). Também foram realizadas 50 defe-
sas de dissertações e teses. Desta forma, a 
Fiocruz Bahia caracteriza-se como uma 
instituição que possibilita a formação de 
profissionais com alto nível intelectual, 
absorvidos como pesquisadores e profes-
sores em instituições do ensino superior 
e centros de pesquisa, com índice elevado 
de classificação em concursos públicos. 

A proposta dos cursos de pós-gra-
duação stricto sensu é formar pesquisa-
dores, entendendo que a condução de 
pesquisa de qualidade é essencial para o 
bom desempenho do ensino universitá-
rio e do sistema de saúde. Já o Mestrado 
tem como objetivo a obtenção de conhe-
cimentos gerais da área de atuação do 
curso, aprofundamento dos conhecimen-
tos em disciplinas específicas do campo 
em que atua, além da exposição prática 
ao método científico através da execução 
dos experimentos necessários ao seu tra-
balho de conclusão do curso. Nesta pers-
pectiva, o Mestrado tem dupla função: 
preparar o aluno para a etapa seguinte 
da formação científica e melhorar o seu 
desempenho como professor.

O Doutorado é visto como a etapa 
de formação do pesquisador indepen-
dente. Tal formação se dá pelo trabalho 
orientado por pesquisador já formado, 
no qual a dedicação, o estudo indepen-
dente e os trabalhos específicos são mais 
importantes que o ensino ministrado em 
disciplinas.

Ensino e formação 
de recursos humanos

Ensino dE 
graduação

Programa institucional 
dE iniciação ciEntífica (Proiic)

PROFESSORES DO 
EnSInO MÉDIO

 
Curso de Pós-Graduação lato sensu 
em Ensino de Biociências e Saúde 

EDuCAçãO 
COnTInuADA 

PARA 
PROFISSIOnAIS

 
XIV Curso Internacional de Epidemiologia Molecular 
em Doenças Infecciosas e Parasitárias Emergentes;

VI Curso Avançado em Biologia Celular de 
Patógenos;

II Oficina de Produção Científica: Escrevendo e 
Publicando Artigos Eficientemente;

II Workshop Internacional de Bioinformática em 
Evolução e Biologia Molecular Viral;

Curso FIOCRuz-Yale de Epidemiologia Clínica. 

MESTRADO 
E DOuTORADO

 
Curso de Pós-Graduação em Patologia (PgPAT)

Curso de Pós-Graduação em Biotecnologia em 
Saúde e Medicina Investigativa (PgBSMI) 

15



O curso de Pós-Graduação em Pa-
tologia (PgPAT) tem ênfase nas áreas de 
imunopatologia de doenças infecciosas e 
crônicas e insere-se nas áreas de Patolo-
gia Humana e Patologia Experimental, 
tendo, nos três últimos triênios, alcançado 
conceito 6 na CAPES, o maior entre os 
cursos de Patologia no Brasil. O PgPAT 

é fruto de um convênio com a Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal da 
Bahia (FAMEB/UFBA). Em 2014, foram 
defendidas 5 dissertações e 7 teses, totali-
zando mais de 207 mestres e 98 doutores já 
formados nesse programa.

Já o curso de Pós-Graduação em Bio-
tecnologia em Saúde e Medicina Investi-

gativa (PgBSMI) tem interesse nas áreas 
de Biotecnologia Aplicada à Saúde, Epi-
demiologia Molecular e Medicina Investi-
gativa e Biologia Celular. Nos dois últimos 
triênios, alcançou conceito 4 na CAPES. 
Em 2014, foram defendidas 23 disserta-
ções e 15 teses, totalizando 129 mestres e 
53 doutores formados nesse programa.

Pós-graduação Stricto sensu

MEsTRAdO E dOuTORAdO
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O curso lato sensu em Ensino de Bio-
ciências e Saúde busca promover a atu-
alização de profissionais da docência do 
ensino fundamental, médio ou técnico 
em seus conhecimentos específicos e pe-
dagógicos. Ele congrega professores da 
Fiocruz e da UFBA (Instituto de Bio-
logia e Faculdade de Educação) e possi-
bilita a associação entre o conteúdo das 
ciências biológicas e a aplicação deste 
conhecimento através de inovações na 
metodologia tradicional de ensino. 

A primeira turma, composta por 20 

professores vinculados à rede pública de 
ensino do Estado da Bahia, iniciou suas 
atividades em dezembro de 2014, com 
previsão de conclusão em um ano. Um 
aspecto importante deste curso é seu ca-
ráter prático, no qual cada participante 
deverá propor e aplicar uma intervenção 
didática em suas salas de aula da rede 
pública de ensino. O produto gerado a 
partir desta prática será apresentado, ao 
final do curso, na forma de um manus-
crito com qualidade para publicação em 
revista científica.

Ensino de Biociências e Saúde

EspEcIAlIzAçãO
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O Programa Institucional de Inicia-
ção Científica (PROIIC) tem contribu-
ído para a formação acadêmica de estu-
dantes de graduação através do PIBIC, 
PIBITI e Iniciação Científica Junior. Ele 
tem como objetivo estimular estudantes 
de graduação que estejam desenvolvendo 

atividade de pesquisa a despertar sua vo-
cação científica. 

Em 2014, foram oferecidas 89 bol-
sas a estudantes de instituições de ensino 
superior públicas e privadas  de diversos 
cursos do campo da saúde e sociais apli-
cadas. O PROIIC recebe principalmente 

estudantes dos cursos de graduação de 
Ciências Biológicas, Biotecnologia e Far-
mácia. Mais de 689 bolsistas já passaram 
pelo programa de Iniciação Científica na 
última década. A 22ª Reunião Anual de 
Iniciação Científica foi um evento de su-
cesso e reuniu 102 estudantes inscritos. 

Programa Institucional de 
Iniciação Científica (PROIIC) PROI C

Programa Institucional de Iniciação Científica
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O processo de internacionalização 
da Fiocruz foi ampliado em 2014, com a 
realização de diversas atividades de coo-
peração com universidades e centros de 
pesquisa estrangeiros. Além das partici-
pações em projetos, que garantem a mo-
bilidade de pesquisadores e estudantes na 

instituição, foram realizados novos cursos 
internacionais e mantidos outros que se 
tornaram tradição no quadro de ativida-
des da unidade da Fundação. 

Neste sentido, foram oferecidos cur-
sos internacionais, como o I Fiocruz-Ya-
le: Course on Clinical Epidemiology, em 

parceria com a Yale University, instituição 
localizada em New Haven, no estado de 
Connecticut, nos Estados Unidos. Ou-
tros importantes foram o Workshop para 
Incentivo às cooperações acadêmicas no 
estudo de doenças parasitárias, uma par-
ceria da Universidade de Glasgow, e o II 

Internacionalização do ensino

A universidade de Yale tem uma larga e 

diversificada experiência em diferentes tipos 

de investigações em Epidemiologia Clínica, 

inclusive no Brasil, onde desenvolvemos 

interessantes estudos, principalmente em 

infecções respiratórias e infecções em geral. 

nossa relação com a Fiocruz é muito boa e 

vejo a possibilidade de vários projetos, além da 

mobilidade de estudantes e pesquisadores entre 

as instituições, aqui na Bahia e em outras partes 

do Brasil.  Este curso foi uma ótima experiência!

Eugene Shapiro   
Professor e pesquisador em 
Epidemiologia Clinica da Yale university
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“Vim com uma perspectiva, e, sem dúvidas, 

superou todas: o conteúdo abordado, o nível 

dos professores, a experiência de cada um. E o 

que mais me impressionou positivamente foi a 

disponibilidade deles em estar a todo instante 

ensinando, se preocupando exclusivamente 

com aprendizado.  O que eu levo, além do 

conhecimento adquirido, foi o exemplo desses 

professores em estar contribuindo e dividindo 

o seu conhecimento conosco. Além disso, o 

curso me ajudou a pensar, delinear a pesquisa, 

antes de começar a fazer todo o processo de 

coleta de dados e análise. Essa importância, 

que eles enfatizaram a todo momento, será 

crucial para todo o meu empenho futuro”.

Alexandre Paim 
(Psiquiatra de Florianópolis)  
Participante do I Fiocruz-Yale

Workshop Internacional de Bioinformá-
tica em Evolução e Biologia Molecular 
Viral, coordenado pelo Dr. Luiz Alcântara. 

Duas realizações foram continua-
das em 2014. O Curso Internacional de 
Epidemiologia Molecular das Doenças 
Infecciosas e Parasitárias Emergentes 
(Epimol) chegou a sua XIV edição, com 
participação de estudantes de 07 países, e 
o Curso Avançado em Biologia Celular 
de Patógenos, que integra o calendário de 
atividades do Centro Brasileiro-Argenti-
no de Biotecnologia (CBAB/CABBIO), 
que teve a sua sexta edição. 

O I Fiocruz-Yale: Course on Clini-
cal Epidemiology aconteceu de 13 a 24 
de outubro, com o objetivo de capacitar 
estudantes e profissionais na área de Epi-
demiologia Clínica a desenvolver, proje-
tar, analisar, discutir e aplicar clinicamente 
projetos de pesquisa, através de uma me-
todologia ativa. O Curso, que disponibi-
lizou 30 vagas, buscou abordar todas as 
fases da pesquisa clínica. As inscrições 
foram gratuitas e a seleção foi feita com 

base na qualidade do projeto ou na sua 
importância no contexto. A abertura foi 
realizada pelos coordenadores: o diretor 
da Fiocruz Bahia, Manoel Barral Netto, e 
por Albert Icksang Ko, Professor de Epi-
demiologia na Yale University. 

O Workshop Incentivo a Coopera-
ções Acadêmicas no Estudo de Doenças 
Parasitárias foi realizado em parceria com 
a University of Glasgow e teve a realiza-
ção em colaboração com o Instituto Car-
los Chagas/Fiocruz Paraná. Vinculado ao 
curso de Pós-Graduação em Patologia 
(PgPAT), o Workshop teve também o 
apoio do Centro de Relações Internacio-
nais em Saúde (CRIS); da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), do Ministério da Edu-
cação, e da vice-presidência de Ensino da 
Fiocruz. No Workshop, os trabalhos e 
sínteses das áreas de interesse em parasitas 
dos grupos Apicomplexa e Kinetoplastida 
tiveram destaque. Já o Curso Avançado de 
Biologia Celular ofereceu 15 vagas para 
os estudantes do Brasil e outros países da 

América do Sul, que tiveram acesso a to-
das as atividades teóricas e práticas. Entre 
os sul americanos tivemos: quatro argen-
tinos, três uruguaios, um paraguaio e um 
colombiano. Ambos foram coordenados 
pela pesquisadora Patrícia Veras.

O XIV Epimol, segundo o pesquisa-
dor Luciano Kalabric, um dos seus coor-
denadores, superou as expectativas justa-
mente em função do aumento do número 
de estudantes estrangeiros. Esta diversi-
dade de nacionalidades conferiu o caráter 
multicultural e de intercâmbio ao evento. 
O Curso contou com 52 participantes 
matriculados, além daqueles que tiveram 
inscrição aceitas na condição de ouvintes. 
“O Epimol neste ano tem estudantes de 
10 estados brasileiros e 7 países diferentes, 
ou seja, temos pessoas da Colômbia, Ar-
gentina, Uruguai, Paraguai, Moçambique, 
Angola, Portugal e Brasil”, registrou. Os 
pesquisadores Lee Riley, da Universidade 
da Califórnia, e Mitermayer Galvão dos 
Reis, da Fiocruz Bahia, também integram 
a comissão organizadora.
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Um dos idealizadores do I Fiocruz
-Yale: Course on Clinical Epidemiology, 
o pesquisador Albert Ko, recorda como 
iniciou os trabalhos de cooperação com 
a Fiocruz Bahia e avalia a realização do 
curso. Segundo ele, tudo começou com 
uma colaboração com Dr.º Mittermayer  
Galvão, em 1994, quando iniciaram 
projetos de pesquisas de  doenças negli-
genciáveis, baseado principalmente nos 
estudos de Meningite bacteriana, infec-
ções agudas e Leptospirose. Em 1996 foi 
realizado um programa de treinamento, 
financiado pelo Ministério da Saúde e o 
CNPq. A parceria foi vitoriosa.

“Ao voltar para os Estados Unidos, 
assumindo a posição de professor na 
Universidade de Yale, tive a oportuni-
dade de fortalecer a parceria da Fiocruz 
com a Yale, não somente na pesquisa 
científica, mas também para a colabora-
ção na Saúde Pública”, afirmou Ko. Ele 
afirmou que o curso teve um ótimo im-
pacto, pois conseguiram unir as melhores 
coisas da Fiocruz e da Yale. Ao criar uma 
sinergia em respeito ao ensino, o curso 
passou a ser utilizado como modelo para 
outros. 

O objetivo do curso era ensinar con-
teúdos sobre epidemiologia clínica de 
uma forma que os estudantes pudessem 
identificar perguntas e absorver aspectos 

mais importantes. “A ideia dessa parceria 
foi também identificar formas de criar 
colaborações para treinar os estudantes. 
A próxima etapa é que vários estudan-
tes façam treinamentos juntos com Yale, 
através do projeto Ciência Sem Fron-
teiras, e realizem diversas experiências”, 
informou Albert Ko.

O pesquisador disse que há interesse 
na realização de outros cursos, que pos-
sam criar uma ligação mais forte entre as 
instituições. “Por conta disso, já estamos 
discutindo quais são as áreas prioritárias 
para iniciar as atividades”, disse. 

Parceria consolidada com a Yale University 

nossa colaboração com a Fiocruz é longa e 

deve ser duradoura.  A experiência com este 

curso se mostrou fantástica, além de Salvador 

ser um lugar muito bonito. Os estudantes são 

fantásticos e estão interessados em desenvolver 

projetos na área de Epidemiologia Clínica. 

As apresentações dos estudantes, as 

pesquisas que eles estão desenvolvendo e a 

interação para melhorar a metodologia foram 

os pontos que mais chamaram nossa atenção.  

Acredito que faremos novas colaborações 

e penso que, com o programa Ciência sem 

Fronteiras, poderemos ter uma mobilidade de 

estudantes entre Fiocruz e Yale 

Mayur Desai  
Professor Associado em 
Epidemiologia da Yale university

Dr. Albert Ko
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A Fiocruz Bahia disponibiliza pro-
fissionais qualificados e infraestrutura 
através de Plataformas Tecnológicas para 
apoio a projetos científicos e tecnológicos 
desenvolvidos internamente, por outras 
unidades da Fiocruz e instituições parcei-
ras. Além disso, também atua no serviço 
de apoio diagnóstico a hospitais do Siste-

ma Único de Saúde (SUS). 
Com o intuito de monitorar e melho-

rar a gestão das plataformas tecnológicas 
do CPqGM, conjuntamente com os res-
ponsáveis técnicos de cada plataforma, foi 
criada a Coordenação Geral das Platafor-
mas Tecnológicas. Passou-se também a 
contar com uma sala adaptada que rece-

beu as plataformas de citometria, sequen-
ciamento de DNA e PCR em tempo 
real, além de outros equipamentos mul-
tiusuários, promovendo a melhoria das 
condições de trabalho e acesso às análises. 
Em 2014, as plataformas tecnológicas da 
Fiocruz Bahia realizaram mais de 15 mil 
análises . 

Plataformas Tecnológicas
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Plataforma de 
Citometria de Fluxo 

Oferece serviços de leitura e análise de dados de 
imunofenotipagem e de quantificação de citocinas 
intracelulares, em sobrenadantes de cultura, plasma 
e soro. Os equipamentos também permitem a 
realização de  ensaios de proliferação celular e 
de separação (sorting). Em 2014, a plataforma 
adquiriu um novo citômetro, o lsRFortessa, o 
qual viabiliza a melhoria de padrão para citometria 
de fluxo de alta performance no cpqGM uma 
vez que a máquina permite a leitura de 11 cores 
simultaneamente. 

Plataforma de 
Bioinformática  
 
A plataforma de Bioinformática presta 
serviços relacionados à criação, 
manutenção e busca de bancos de dados 
biológicos, análise de sequenciais de 
RNA/dNA e proteínas. Também oferece 
treinamento de pessoal para utilização 
das ferramentas disponíveis e oferece 
suporte para o desenvolvimento de novas 
ferramentas.

Plataforma de 
Sequenciamento 
de DNA   

A plataforma presta serviços de sequenciamento 
de dNA, análises de fragmentos e de antígeno 
humano leucocitário (HlA). Ela também assessora 
na interpretação de resultados e dispõem de 
diversos softwares para análise de dados tais como: 
seqscape, sequence scanner, BiodEdit, codon 
code Aligner, GeneMapper e peak scanner. Em 
2014, a plataforma recebeu um Hiscan (Illumina). 
Trata-se de um scanner de altíssima resolução para 
leitura de microarranjos cuja acurácia, sensibilidade e 
rapidez permitem a análise simultânea de milhões de 
marcadores genéticos simultaneamente. A aplicação 
primária do equipamento é a genotipagem, pois 
é capaz de identificar mais de 4 milhões de sNps 
(single nucleotide polymorphisms). Adicionalmente, 
o equipamento permite a leitura de microarranjos de 
expressão gênica, entre outras técnicas. 

Plataforma de PCR 
em Tempo Real  
 
A plataforma de pcR em Tempo Real permite a 
realização de ensaios qualitativos e quantitativos, 
baseados na captação de fluorescência em tempo 
real, para detecção e/ou estimativa da concentração 
de ácidos nucléicos em determinada amostra. 

Serviço de Microscopia Eletrônica  
O serviço tem como atividades o processamento, 
observação e análise de amostras em 
microscópios eletrônicos de transmissão (MET) 
e de varredura (MEV), além da observação de 
amostras em microscopia confocal e óptica 
convencional (incluindo contraste de fase, 
contraste interferencial, campo escuro e claro e 
fluorescência). Em 2014, o serviço recebeu um 
microscópio confocal que possui um sistema 

óptico capaz de adquirir imagens em diferentes planos de foco, excluindo sinais de fluorescência 
fora de foco, e capaz de reconstruir tridimensionalmente as imagens obtidas.

Serviço de Histotecnologia
Atende a demanda de processamento de amostras 
originárias de material experimental para pesquisa, 
incluindo o tratamento, a inclusão, a microtomia 
e as colorações de rotina ou especiais, tais como 
schiff, picrossírius, AzAN, ziehl Neelsen, Groccot, 
prata metanamina, entre outras. O serviço também 
processa amostras humanas, tais como biópsias 
renais e hepáticas, gástricas, pele, entre outras, 
auxiliando em serviços de diagnóstico de doenças.

Biotério
O Biotério da Fiocruz Bahia estrutura-se em 
Biotério de criação, Biotério de Experimentação 
e controle da Qualidade. O Biotério de criação 
é o local onde são produzidos camundongos 
com status sanitário convencional controlado. 
No Biotério de Experimentação, são mantidos os 
animais que estão em experimentos de pesquisa. 
No controle da Qualidade são realizados os 

testes para monitoramento de insumos e de ambiente. O Biotério incorporou recentemente o 
canil, destinado exclusivamente para experimentação. O pesquisador para desenvolvimento de 
atividades no Biotério de Experimentação e/ou no canil deverá obrigatoriamente ter o projeto 
aprovado pela comissão de Ética no uso de Animais (cEuA)
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fiocruz Bahia promove palestras 
no dia mundial de Luta contra 
Hanseníase

No dia 30 de janeiro, a Fiocruz Bahia 
realizou, através do laboratório 
Avançado de saúde pública (lAsp), 
uma série de palestras que marcaram 
o dia Mundial de luta contra a 
Hanseníase. O evento teve como 
objetivo orientar sobre a situação 
epidemiológica da hanseníase em 
salvador, os aspectos clínicos e 
pesquisas sobre a doença. 

início do ano letivo dos cursos de 
pós-graduação na fiocruz Bahia

A coordenação de Ensino da Fiocruz 
Bahia promoveu, em 14 de março, a 
aula inaugural dos cursos de pós-
Graduação em Biotecnologia em saúde 
e Medicina Investigativa (pgBsMI). 
A aula contou com as presenças 
do dr. Wanderley de souza, diretor 
de projetos do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO); da dr.ª patrícia sampaio 
Tavares Veras, vice-diretora de Ensino 
e Informação; prof. Marcos Ribeiro, 
representando dr.ª Maria luisa carvalho 
soliani, diretora da Escola Bahiana de 
Medicina e saúde pública; dr.ª claudia 
Ida Brodskyn, coordenadora do pgpAT; 
dr. daniel Abensur Athanázio, chefe do 
departamento de patologia e Medicina 
legal da uFBA, e dr. Mitermayer 
Galvão dos Reis, coordenador eleito do 
pgBsMI para o Biênio 2014/2015.

seminário discute 
cooperação entre fiocruz/Ba, 
ufBA e London school

pesquisadores da Fiocruz Bahia e da 
universidade Federal da Bahia (uFBA) 
estiveram reunidos, nos dias 25 e 
26 de março, no seminário sobre as 
oportunidades de cooperação entre a 
london school of Hygiene and Tropical 
Medicine (lsHTM) e estas instituições. 
No evento, foram apresentadas as 
três instituições e destacadas as 
possibilidades de colaborações e de 
mobilidade científica, principalmente 
através do programa ciências 
sem Fronteiras. Foi assinado um 
memorando de entendimento, que 
busca promover a cooperação no 
âmbito do ensino, pesquisa, extensão e 
serviços entre as instituições.

estudantes africanos iniciam pós-
graduação na fiocruz Bahia e ufBA

Oito estudantes africanos foram os 
primeiros participantes do programa 
de pós-graduação cNpq/ Benin e 
Nigéria para a formação de mestres e 
doutores em Hematologia voltada para 
a doença Falciforme. Eles desenvolvem 
suas atividades acadêmicas nos 
programas de pós-graduação sediados 
na Fiocruz - Biotecnologia em saúde 
e Medicina Investigativa (pgBsMI), e 
patologia (pgpAT). Na universidade 
Federal da Bahia (uFBA), quem recebe 
os estudantes é a pós-graduação em 
Farmácia. Todos são alunos regulares 
do mestrado ou doutorado, ou seja, 
podem completar o curso no Brasil, 
com bolsa de estudos cedida pelo 
cNpq.
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ii Workshop on Big data

Aconteceu no dia 07 de abril e teve 
o objetivo de promover o debate e 
dar visibilidade para a utilização da 
ciência dos dados na área de saúde. 
O evento reuniu pesquisadores da 
Fiocruz Bahia, da universidade Federal 
da Bahia (uFBA) e da universidade 
Estadual de Feira de santana (uEFs), 
além de contar com a participação 
de profissionais da Intel e do senai/
cimatec. 

Workshop incentivo a 
cooperações Acadêmicas

Foi realizado em parceria com a 
university of Glasgow, na Fiocruz 
Bahia, que também dividiu a realização 
do evento com o Instituto carlos 
chagas/Fiocruz paraná e teve apoio 
do centro de Relações Internacionais 
em saúde (cRIs) e da coordenação 
de Aperfeiçoamento de pessoal de 
Nível superior (capes). Nos dias 
10 e 11 de abril, aconteceram três 
mesas redondas e duas sessões 
matchmarking, que envolveram 
temas como projetos colaborativos, 
intercâmbio de estudantes e projetos 
de pós-doutorado.

fórum de unidades regionais

A Fiocruz Bahia sediou a 19ª Reunião 
do Fórum das unidades Regionais (FuR) 
da Fiocruz, que aconteceu no período 
de 14 a 16 de abril, em salvador. A 
reunião contou com a presença de 
diretores e vice-diretores de gestão das 
unidades técnico-científicas dos estados 
do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, 
paraná, pernambuco e da diretoria 
Regional de Brasília (direb), também 
conhecida como Fiocruz Brasília, que 
somaram aos dos escritórios do ceará, 
Rondônia, piauí e Mato Grosso do sul, 
sede do próximo FuR. com o objetivo 
de compartilhar experiências exitosas 
e, ao mesmo tempo, buscar soluções 
coletivas para os problemas comuns, 
de modo a fortalecer o processo da 
nacionalização da Fiocruz, o Fórum teve 
como tema central a gestão.

 

ii oficina de produção científica

A Fiocruz Bahia, em colaboração com 
a universidade de McGill, promoveu, 
no período de 14 a 17 de abril, a 
II Oficina de produção científica: 
Escrevendo e publicando Artigos 
Eficientemente. O programa teve como 
objetivo orientar os participantes na 
elaboração e publicação de artigos 
científicos de maneira eficiente, 
aperfeiçoando técnicas de redação 
científica de forma clara e concisa. O 
evento teve o apoio da cApEs e foi 
realizado no Auditório Aluízio prata, na 
Fundação.

dia internacional da imunologia

Em comemoração ao dia Internacional 
da Imunologia, a Fiocruz Bahia recebeu 
a visita de alunos do primeiro ano do 
Ensino Médio do colégio Estadual 
luiz Viana. A iniciativa é do projeto 
Imunologia nas Escolas, desenvolvido 
pelo Instituto de Investigação em 
Imunologia - Instituto Nacional de 
ciência e Tecnologia (iii-INcT), que 
tem o objetivo de atrair a atenção dos 
estudantes para novas possiblidades 
de carreira e de inserção no mercado 
de trabalho. 

maioabril
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Atividades na fiocruz Bahia 
abrem programação do pcst 

As atividades da 13ª conferência 
Internacional sobre comunicação 
pública da ciência e Tecnologia 
(pcsT 2014) foram iniciadas no 
dia 05 de maio, no Auditório da 
Fiocruz Bahia, com o workshop 
“postgraduate research network in 
science communication”, que reuniu 
pesquisadores de pós-graduação 
de diversos países, com o objetivo 
de compartilhar experiências em 
suas áreas de atuação.  O encontro 
debateu as tendências e os problemas 
em pesquisa de pós-graduação em 
comunicação da ciência, a partir das 
narrativas dos convidados sobre seus 
projetos.

métodos alternativos 
ao uso de animais

durante a sessão científica “Métodos 
alternativos ao uso de animais e suas 
aplicações no controle de qualidade 
de produtos para a saúde”, realizada 
na Fiocruz Bahia, no dia 09 de maio, 
a pesquisadora Isabella Fernandes 
delgado, Vice-diretora de pesquisa 
e Ensino do Instituto Nacional de 
controle de Qualidade em saúde 
(INcQs), defendeu que, atualmente, 
apesar do avanço e da promoção dos 
métodos alternativos, é impossível 
a substituição por completo do uso 
de animais em experimentação 
laboratorial. 

Assinatura do termo de 
instalação da fiocruz no parque 
tecnológico da Bahia 

O termo de cessão de uso de sala 
no parque Tecnológico da Bahia 
foi assinado no dia 10 de maio, 
com o objetivo de criar o Núcleo 
de desenvolvimento de Tecnologias 
Inovadoras de Informática para a 
atenção básica à saúde. No espaço, 
localizado no Tecnocentro Bautista 
Vidal, serão desenvolvidos tecnologias 
móveis e métodos práticos para os 
Agentes comunitários de saúde (Acs) 
e o tratamento inteligente dos dados 
da Estratégia saúde da Família (EsF). 
Também serão aplicadas tecnologias 
de telemedicina. 

Workshop internacional 
de Bioinformática

Realizado entre os dias 26 e 30 de 
maio, a Fiocruz Bahia, através do 
laboratório de Hematologia, Genética 
e Biologia computacional (lHGB), 
em parceria com o África center, 
da universidade de Kwazulu-Natal 
(Nelson Mandela Medical school), foi 
sede do 2º Workshop Internacional 
de Bioinformática e Biologia Molecular 
Viral. O evento reuniu pesquisadores 
da Fiocruz Bahia e do Rio de Janeiro, 
universidade Federal da Bahia (uFBA); 
Instituto Evandro chagas (pará); Rega 
Institute for Medical Research (Bélgica); 
Institut pasteur (uruguai); universidade 
de Oxford (Inglaterra); Institut de 
Biologie computationnelle, laboratoire 
d’Informatique de Robotique ET de 
Microélectronique (França) e Nelson 
Mandela Medical school (África do sul).
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mesa redonda “saúde e as 
raízes do candomblé Jeje-nagô”

O evento “saúde e as Raízes do 
candomblé Jeje-nagô” contou com 
a presença do diretor do center 
for Innovation and International 
studies, da Kwara state university, 
Malete - Nigéria, Willys santos, que 
discutiu sobre os principais problemas 
de saúde na Nigéria, além de 
possibilidades de cooperação técnica 
com a Kwara state university e a 
Fiocruz-BA. Os pesquisadores Nicolau 
parés e lisa castillo trataram sobre as 
histórias de vida de africanos libertos 
que faziam parte do Ilê Axé Iyá Nassô 
Oká nos primeiros tempos do Terreiro 
da casa Branca do Engenho Velho.

epimoL 2014

O XIV curso Internacional de 
Epidemiologia Molecular das doenças 
Infecciosas e parasitárias Emergentes 
(Epimol) aconteceu durante os dias 
03 e 08 de agosto, contando com 52 
participantes matriculados, entre eles 
estudantes da colômbia, Argentina, 
uruguai, paraguai, Moçambique, 
Angola e portugal. considerado um 
dos mais importantes eventos na área, 
o curso entrou na décima terceira 
edição, reforçando sua característica 
de associar a epidemiologia aos 
métodos e práticas do laboratório 
relativos às doenças infecciosas e 
parasitárias, abordando questões de 
saúde pública. 

22ª reunião Anual de 
iniciação científica

A Fiocruz Bahia, através da 
coordenação do programa de 
Iniciação científica, realizou entre 
os dias 15 e 17 de setembro a 22ª 
Reunião Anual de Iniciação científica 
(RAIc). O encontro teve como objetivo 
proporcionar uma oportunidade para 
exposição e discussão dos trabalhos 
de bolsistas de Iniciação científica 
(Ic) e Iniciação Tecnológica (IT), com 
vistas à avaliação do desenvolvimento 
dos projetos e ao intercâmbio de 
experiências entre estudantes, 
pesquisadores e demais profissionais 
da Fiocruz.

política do Acesso Aberto: 
fiocruz divulga seu repositório 
institucional (Arca)

 As coordenadoras do Repositório 
Institucional da Fiocruz (Arca), Ana 
Maranhão e Viviane Veiga, visitaram a 
Fiocruz Bahia, no dia 23 de setembro, 
com o objetivo de divulgar a política 
de Acesso Aberto ao conhecimento. 
O objetivo do trabalho é garantir à 
sociedade o acesso gratuito, público e 
livre ao conteúdo integral de toda obra 
intelectual produzida pela Fiocruz.

pesquisador marcos Vannier 
recebe prêmio sergio Arouca

O pesquisador da Fiocruz Bahia, 
Marcos André Vannier dos santos, 
recebeu, no dia 06 de outubro, a 
placa da Edição Especial do prêmio 
sergio Arouca 2014, condecoração 
ao projeto “ciência na Estrada”. 
desde 2004, o prêmio é entregue 
pelo sindicato dos servidores de 
ciência, Tecnologia, produção e 
Inovação em saúde pública (Asfoc-
sN) a uma entidade ou personalidade 
de destaque na luta por saúde e 
cidadania para a população. O prêmio 
valoriza a importância do trabalho 
científico no país.

PROI C
Programa Institucional de Iniciação Científica

junho agosto setembro outubro
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i fiocruz- Yale course 
on clinical epidemiology 

Em parceria com a Yale university, a 
Fiocruz Bahia realizou, no período de 
13 a 24 de outubro, o I Fiocruz-Yale: 
course on clinical Epidemiology. O 
evento teve como objetivo capacitar 
estudantes e profissionais na área de 
Epidemiologia clínica para desenvolver, 
projetar, analisar, discutir e aplicar 
clinicamente projetos de pesquisa, 
através de uma metodologia ativa. 
A abertura do evento foi realizada 
pelo diretor da Fiocruz Bahia, Manoel 
Barral Netto, e por Albert Icksang Ko, 
professor de Epidemiologia na Yale 
university. 

fiocruz para você

No dia 8 de novembro, a Fiocruz Bahia 
promoveu a 14ª edição do Fiocruz pra 
Você. O evento reuniu, em um mesmo 
ambiente, atividade de promoção da 
saúde, popularização da ciência, ações 
educativas e preventivas, recreação, 
esporte e cidadania. pesquisadores, 
estudantes e colaboradores dos 
laboratórios e setores organizaram 
atividades para que os visitantes 
pudessem conhecer um pouco do 
que a Fiocruz, considerada a melhor 
instituição de saúde pública da América 
latina, faz na Bahia. O objetivo foi 
aproximar crianças, jovens e adultos da 
ciência, associado aos cuidados com 
a saúde. 

i seminário de 
tecnologias sociais 

Biodiversidade, Inovação e saúde: 
O seminário que aconteceu nas 
dependências da Fiocruz Bahia 
em parceria com a secretaria de 
promoção da Igualdade Racial 
(sEpROMI), entre os dias 4 e 6 de 
novembro, contou com a participação 
de mais de 100 pessoas, entre 
especialistas, gestores públicos e 
representantes da sociedade civil, 
organizada em atuação nos campos 
da saúde, cultura, comunicação e 
inovação. A mesa de abertura foi 
composta pelo representante indígena, 
cacique Ramon souza, do conselho 
Estadual dos povos Indígenas; Tereza 
Espírito santo, representando o 
sEpROMI, e o pesquisador Manoel 
Barral, diretor da Fiocruz Bahia. 

curso de especialização em 
ensino de Biociências e saúde

No dia 10 de novembro, aconteceu 
o curso de Especialização em Ensino 
de Biociências e saúde, promovido 
pela Fiocruz Bahia. Ele foi destinado 
a professores do ensino básico, 
técnico ou tecnológico que atuem 
em escolas municipais ou estaduais 
que disponham, preferencialmente, 
de turno integral. O curso, que tem 
duração prevista de um ano, com 
carga horária total de 360 horas, 
objetiva incentivar a inovação na 
prática docente através de uma 
aprendizagem situada com construção 
de ambientes colaborativos, além de 
proporcionar a capacitação para o 
uso de ferramentas e a produção de 
materiais educacionais.
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Visita do presidente do cnpq

para uma plateia composta por 
pesquisadores, estudantes e 
autoridades dos campos acadêmico 
e científico, o presidente do conselho 
Nacional de desenvolvimento científico 
e Tecnológico (cNpq), Glaucius Oliva, 
apresentou, no dia 11 de novembro, 
as considerações sobre “ciência 
e Inovação: eixos estruturantes do 
desenvolvimento nacional”. Marcaram 
presença o reitor da universidade 
Federal da Bahia (uFBA), João carlos 
salles pires da silva; o diretor Geral 
da Fundação de Amparo à pesquisa 
do Estado da Bahia (Fapesb), Roberto 
paulo Machado lopes; o presidente 
da Academia de ciências da Bahia, 
Roberto Figueira santos, e o diretor do 
Instituto Oswaldo cruz (IOc/Fiocruz), 
Wilson savino.

1o seminário sobre 
chikungunya no gonçalo moniz

um grupo de especialistas se reuniu na 
Fiocruz Bahia, no dia 12 de dezembro, 
para debater diversos aspectos sobre 
a chikungunya, doença parecida com 
a dengue, causada pelo vírus cHIKV, 
transmitido pelo mosquito Aedes aegypti 
infectado. A professora Glória Teixeira, 
do Instituto de saúde coletiva (Isc/
uFBA), abordou “chikungunya: Mais 
uma ameaça à saúde Global no século 
XXI”. Já o pesquisador do Instituto 
Evandro chagas do pará, Marcio Nunes, 
falou sobre os aspectos do vírus. A 
doutora em Virologia Molecular pela 
uFRJ e pesquisadora do Instituto carlos 
chagas (Fiocruz paraná), claudia duarte, 
debateu sobre o desenvolvimento de 
diagnóstico. O pesquisador Rivaldo 
cunha, da Fiocruz Mato Grosso do sul, 
informou sobre os aspectos clínicos.

inauguração da plataforma no 
parque tecnológico

A Fiocruz Bahia iniciou no dia 12 
de dezembro suas atividades no 
parque Tecnológico da Bahia. com 
a inauguração da plataforma de 
Tecnologias para o sistema Único 
de saúde (sus), a instituição passou 
a integrar um projeto que pretende 
avançar, em sinergia, as bases para 
a inovação no estado. com o projeto 
m-Acs, serão desenvolvidas soluções 
tecnológicas, com a utilização de 
tablets e aplicativos específicos, que 
atendam às necessidades dos Agentes 
comunitários de saúde (Acs) e 
gerem informações importantes para o 
gerenciamento do sistema de saúde.

resultados de 2014 
são apresentados

No dia 17 de dezembro, o diretor da 
Fiocruz Bahia, Manoel Barral Netto, 
apresentou, na Assembleia de final 
de ano, os últimos levantamentos 
de produção científica. O evento 
contou com a presença de servidores, 
gestores e convidados. Na 
oportunidade, também foi realizada 
uma homenagem ao pesquisador 
zilton Andrade, parabenizando-o 
pelos seus 90 anos, e a apresentação 
dos 19 novos servidores aprovados 
no último concurso realizado pela 
instituição. O evento, realizado todos 
os anos, funciona como prestação de 
contas da unidade.

novembro dezembro
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Bruno de Bezerril Andrade, Bruno Solano de 
Freitas, Carlos Antonio Teles Santos, Clarissa 
Gurgel Rocha, Dalila Lucíola Zanette, Deborah 
Bittencourt Mothé, Diogo Magalhães Moreira, 

Fabio Rocha Formiga, Guilherme de Sousa 
Ribeiro, Isadora Cristina de Siqueira, Juliana 

Perrone Menezes, Leonardo Paiva Farias, 
Lucas Pedreira de Carvalho, Natália Machado 

Tavares, Pablo Ivan Pereira Ramos, Thiago 
Cardoso e Viviane Boaventura Oliveira.

NOVOs pEsQuIsAdOREs
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O quadro de pesquisadores do Cen-
tro de Pesquisas Gonçalo Muniz foi am-
pliado em 2014, potenciando a produção 
científica da unidade. Mais 19 profis-
sionais agora fazem parte da equipe. De 
acordo com o diretor da Fiocruz Bahia, 
Manoel Barral Netto, os novos membros 
– dois especialistas e 17 pesquisadores - 
reforçam a reputação que a instituição 
tem em produzir ciência de qualidade. 

“As vagas foram reservadas para con-
solidação dos grupos, com pessoas que 
possuem uma abordagem moderna de 
capacitação para somar nos mesmos ma-
teriais que já trabalhávamos, com visões, 
informações diferentes, porém com os 
mesmos temas. É evidente que isso am-
plia nossa potencialidade de ação nos te-
mas já conhecidos”, afirmou Barral.

O outro aspecto analisado é o estímu-
lo para que o Centro de Pesquisa realize 
atividades que ainda são muito insipientes 
ou que não existem, mas que são neces-
sárias. Para Barral, essa seria uma grande 
expansão.

A área de pesquisa clínica e translacio-
nal foi a que apresentou o maior número 
de vagas. “Reconhecemos que estamos no 

campo da saúde humana, por isso é pre-
ciso reforçar ainda mais as pesquisas que 
tenham um impacto para a população. 
Vamos continuar com outras abordagens, 
mas isso precisa claramente ter uma ênfa-
se na instituição”, disse.

EspEcialistas

Os novos profissionais possuem experi-
ências em diversas áreas. Entre eles es-
tão os nomes dos especialistas Dr. Edgar 
de Carvalho Moreira e do Dr. Maurício 
Lima Barreto. 

O médico Edgar Moreira, graduado 
pela UFBA e especializado em Reuma-
tologia e Imunologia pela University of 
Virginia, é mestre e doutor em Medici-
na e Saúde (UFBA) e pós-doutorado em 
Imunologia na Cornell University. Tem 
forte atuação na área acadêmica, atuan-
do como Professor Titular na UFBA e 
na Escola Bahiana de Medicina, além de 
docente adjunto na Cornell University 
Medical College e na University of Iowa. 
Coordenador do Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia em Medicina Tro-
pical, é membro da Academia Brasileira 
de Ciências e da Academia de Ciências da 

Bahia. Suas principais áreas de atuação em 
pesquisa envolvem a Imunopatogênese das 
leishmanioses, imunopatologia e manifes-
tações clínicas associadas à infecção pelo 
HTLV-1, Influência das helmintíases na 
resposta imune das doenças inflamatórias 
crônicas e doenças auto-imunes e Imuno-
terapia nas doenças infecciosas.

Já o médico Maurício Barreto é for-
mado pela UFBA, onde também fez 
mestrado em Saúde Comunitária. É 
Ph.D. em Epidemiologia (U de Lon-
dres). Atua como professor titular em 
Epidemiologia do ISC/ UFBA, no qual 
já ocupou os cargos de chefe de departa-
mento, coordenador da pós-graduação e 
vice-diretor. Lidera um grupo de pesqui-
sa voltado para aspectos epidemiológicos 
das doenças infecciosas, desnutrição e 
asma, avaliação do impacto populacio-
nal de intervenções, e aspectos teóri-
cos e metodológicos da Epidemiologia.  
Coordena um Centro de Excelência na 
América Latina, financiado pela Well-
come Trust-UK, para estudar o impacto 
da urbanização, migração e mudanças no 
estilo de vida e na exposição às infecções 
na asma na América Latina.

Ampliação do quadro de pesquisadores

Maurício Barreto 

Edgar Moreira 
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O CPqGM recebeu nos dias 15 e 16 
de abril de 2014 o Fórum das Unidades 
Regionais, que teve como objeto a dis-
cussão do tema “Prospectando experiên-
cias: A gestão das Unidades Regionais 
da Fiocruz”. O evento ocorreu de forma 
virtual, antecedendo a reunião do fórum 
presencial, e com a participação dos dire-
tores, vice-diretores de Gestão e ainda do 
vice-presidente de Gestão e Desenvolvi-
mento Institucional. 

Inicialmente, as experiências exitosas, 
casos de insucesso e entraves na gestão 
das unidades foram levantadas por for-
mulário eletrônico.  Posteriormente, estas 
informações foram analisadas e agrupadas 
de modo a identificar problemas e pro-
postas recorrentes ao conjunto das Uni-
dades envolvidas. 

Durante as reuniões presenciais, foram 
feitas apresentações e discussões sobre as 
temáticas levantadas e foram definidas 

cinco prioridades de atuação, segundo 
critérios de complexidade, capacidade de 
gestão e integração entre as Unidades.

Como encaminhamento do Fórum, 
foi aprovado um Plano de Trabalho, que 
elencou os principais problemas, as es-
tratégias para a sua superação, a respon-
sabilidade e o prazo para apresentação de 
projetos técnicos gerenciais.

Coube ao CPqGM a coordenação 
da implementação de um processo de 
Compras Compartilhadas Intra-regio-
nais, que iniciou com o compartilha-
mento de Atas Vigentes de Registro de 
Preços das Unidades envolvidas, seguido 
da realização de uma aquisição compar-
tilhada de insumos para laboratório e da 
criação de um grupo para mapeamento 
da cadeia de suprimentos e levantamen-
to de requisitos para o desenvolvimento 
de um Sistema Integrado de Compras 
Compartilhadas via web.

Sistema de 
Compras 
Compartilhadas 

O projeto de implantação do 
Sistema de Compras Compartilha-
das Intra-regionais foi desenvolvido 
de forma a permitir a visão, com-
preensão e melhoria de toda a ca-
deia de suprimentos de insumos. O 
objetivo é a otimização da utilização 
de recursos, por meio da aquisição 
integrada e coordenada de mate-
riais de uso comum das Unidades 
Regionais da Fiocruz.

Incialmente, a cadeia de supri-
mentos foi mapeada em sua totali-
dade e submetida à análise de um 
grupo interdisciplinar de gestão que 
se encarregou de identificar requisi-
tos e propor melhorias ao processo 
para o delineamento de um fluxo 
ideal. Posteriormente, este modelo 
delineado passará pelo crivo dos re-
presentantes do Serviços de Com-
pras das Unidades Regionais, visan-
do a implementação de um Sistema 
Integrado de Compras Comparti-
lhadas intra e inter-regional, con-
templando planejamento unificado 
de aquisições e desenvolvimento de 
um módulo de gerenciamento de 
aquisições via web.

FUR discutiu experiências de gestão

O Fórum debateu o tema “Prospectando experiências: 
A gestão das Unidades Regionais da Fiocruz”
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Um escritório de gerenciamento 
de projetos no CPqGM, intitulado 
Núcleo de Excelência em Gestão de 
Projetos (NEGP), foi implantado pela 
Fiocruz Bahia. A iniciativa consiste 
ainda no desenvolvimento de uma 
nova metodologia de gerenciamento de 
projetos de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico (PP&DT).
A atuação do Núcleo visa contribuir 
para que os pesquisadores dediquem-se 
exclusivamente às atividades finalísticas 
de pesquisa, enquanto o NEGP 
gerencia aspectos administrativos dos 
PP&DT e produz informações para 
auxiliar a tomada de decisões, em níveis 
operacionais, táticos e estratégicos, 
relacionadas aos projetos de pesquisa 
desenvolvidos no CPqGM.
Considerando o caráter experimental 
da proposta, inicialmente o NEGP 
se concentrou no apoio a projetos do 
Programa de Excelência em Pesquisa. 

 
 

A Comissão para as Relações Sociais no 
Trabalho foi constituída e formalizada 
em maio de 2014. Desde então, ela vem 
se reunindo mensalmente, elaborando 
documentos normativos e orientadores 
relativos às atribuições e procedimentos 
de trabalho da Comissão. Dentre esses 
documentos já foi elaborada a resolução, 
que define propósito, objetivos, compe-
tências, atribuições e funcionamento da 
Comissão, e estabelecido fluxo para aten-
dimento das demandas, que serão enca-
minhados para aprovação da Diretoria e 
divulgados pela intranet. Dois membros 
da Comissão e a Chefe do Serviço de 
Gestão do Trabalho participaram de 
capacitação em Gestão de Conflitos. A 
Comissão e o SGT estão trabalhando 
também numa proposta de Política de 
Regulação do Trabalho para o CPqGM 
que será colocada em consulta pública. 
Um Programa de Psicologia Organiza-
cional foi delineado no final de 2014.  O 
objetivo é assegurar aos servidores do 
CPqGM desenvolvimento, valorização, 
respeito, confiança e compartilhamento 
de resultados. Além da melhoria das 
re lações sociais no trabalho, o programa 
visa implementar uma rede integrada de 
subunidades organizacionais para o de-
senvolvimento das relações entre pessoas 
e equipes, unindo concepção e execução, 
aumentando a consciência crítica dos 
colaboradores. Já foi elaborado projeto 
básico para implementar ações do pro-
grama no ano de 2015.

Considerando a contínua evolução 
tecnológica dos equipamentos de TI, no 
ano de 2014 foi iniciada a execução da 
modernização do parque computacional 
instalado no CPqGM. Utilizando a 
compra compartilhada entre as unidades 
da Fiocruz, foram adquiridas novas 
estações de trabalho (computadores 
desktop), que foram substituindo 
gradualmente os equipamentos mais 
defasados tecnologicamente.  Os novos 
equipamentos possuem performance 
superior e irão agilizar os processos de 
trabalho dos servidores. Esta política 
se propõe a renovar 33 % do parque 
de Tecnologia da Informação a cada 
ano, contemplando todas as áreas do 
CPqGM.

Escritório 
de Projetos

Relações Sociais 
no Trabalho

Renovação do 
Parque de TI
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PILATES

Um Programa de Atividades Físicas, 
com a disponibilização do serviço de 
Pilates de Solo, foi implantado no 
início de 2014.  Houve um retorno 
positivo por parte dos servidores, o que 
dá suporte à manutenção do programa 
em 2015. A prática possibilita tanto o 
condicionamento físico quanto uma 
maior integração entre os participantes 
do grupo da atividade.

FEIRA DA SAÚDE

Uma Feira de Saúde foi realizada em 
setembro, em parceria com o SIASS/
UFBa. Foram oferecidos atendimentos 
nas áreas de oftalmologia, odontolo-
gia, fisioterapia, terapia ocupacional, 
além de imunizações, verificação de 
pressão arterial e glicemia, massagem e 
orientações quanto à promoção à saúde 
e prevenção de doenças.

MoBILIáRIo 
ERgoNôMICo 

Avaliação ergonômica e adaptação de 
postos de trabalho foram realizados 
para os servidores que apresentavam 
problemas de saúde específico. Novas 
cadeiras foram adquiridas para todos 
os servidores, seguindo-se o padrão 
ergonômico sugerido pelo Ministério 
do Trabalho. Já foram realizadas as pri-
meiras ações para inserção da Fiocru-
z-Bahia no Programa de Ergonomia 
proposto pela Coordenação de Saúde 
do Trabalhador da Fiocruz.

Saúde do Trabalhador
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Diversas ações foram efetivadas no 
sentido de racionalizar o uso da ener-
gia na Fiocruz Bahia, desde a instalação 
de sensores de presença em sanitários e 
áreas comuns, substituição de lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes, cam-
panhas de conscientização para redu-
ção do consumo de energia, redução do 
tempo de funcionamento do sistema de 
refrigeração em meses mais frios, até a 
contratação de empresa especializada 

para avaliação da eficiência energética. 
O programa resultou em medidas como 
a setorização de um dos sistemas de re-
frigeração, considerado como ineficiente 
em razão da sua vida útil e a reformata-
ção contratual com a concessionária. Tais 
medidas impactaram na redução do gas-
to médio mensal com energia elétrica na 
razão de 6% de 2013 para 2014, mesmo 
considerando o aumento de tarifa no ano 
de 2014.

Ações de eficiência energética SuSTENTABILIDADE           
AMBIENTAL

Para buscar reduzir o consumo de 
copos descartáveis – material nocivo ao 
meio ambiente -, foram distribuídas, 
no início de 2014, canecas individuais 
para a comunidade. Elas são constitu-
ídas de plástico ecológico, produzidas 
com material reutilizado de fibra de 
coco. A ação contribui para a redu-
ção do impacto do descarte de resíduo 
plástico no meio ambiente.

A adoção dessa nova prática bus-
ca também estimular a comunidade a 
incorporar princípios e critérios socio-
ambientais em sua rotina diária e for-
talecer a cultura institucional de com-
bate ao desperdício no CPqGM.

o CoMITê DA 
QuALIDADE E 
BIoSSEguRANçA

O Comitê da Qualidade e 
Biossegurança tem como propósito 
garantir que as atividades desenvol-
vidas na Fiocruz sejam conduzidas 
dentro dos padrões. Dentre as ações 
inerentes e decorrentes da implan-
tação do sistema da qualidade, de-
finido pela Política da Qualidade e 
Biossegurança, esse comitê traba-
lhou na implementação de requi-
sitos das normas ISO 9001 e ISO 
13485 nos setores de Microscopia 
Eletrônica, Biotério e Histotecno-
logia. Assim, foi feito o mapeamen-
to de diversos processos assim como 
a elaboração de procedimentos e 
instruções de uso de equipamentos. 
Também foram promovidas pales-
tras ligadas à Qualidade. Já a Bios-
segurança atualizou o curso interno 
de Biossegurança e implementou as 
políticas de treinamento do pesso-
al terceirizado. Foram promovidos 
também cursos de Radioproteção, 
além de palestras de Gerenciamen-
to de riscos e resíduos.
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A 14º edição do Fiocruz pra Você 
reuniu, no dia 08 de novembro, em um 
mesmo ambiente, atividades de promo-
ção da saúde, popularização da ciência, 
ações educativas e preventivas, recreação, 
esporte e cidadania. Em 2014, o even-
to retornou às instalações da unidade e 
mais de 200 pessoas participaram das 
atividades, que ocorreram de 09h às 16h.

Quem conferiu o evento obteve in-
formações sobre doenças estudadas na 

Fiocruz, através de exposições e oficinas 
temáticas sobre prevenção, a exemplo 
da esquistossomose, doença de Chagas, 
leishmanioses, leptospirose, dengue, he-
patites, tuberculose, anemia falciforme, 
HIV/Aids, HPV, além de serviços de 
saúde e atividades culturais de teatro. 
A ação contou ainda com um posto de 
atendimento da Campanha Nacional de 
Vacinação contra Sarampo e Paralisia 
Infantil. 

A edição 2014 do Fiocruz Pra Você 
contou com o apoio da Associação de 
Funcionários da Fiocruz Bahia (Asfo-
c-BA), da Transalvador, da Associação 
Baiana das Pessoas com Doença Falci-
forme (Abadfal), do Grupo Vontade de 
Viver e da Faculdade Social da Bahia 
(FSBA).  Com entrada gratuita, a ação 
reforça a missão da Fiocruz de se apro-
ximar e trabalhar em cooperação com a 
comunidade.

Fiocruz pra Você

“A visita contribuiu com o meu 

conhecimento e me proporcionou pensar 

em várias oportunidades na área que 

estudo.”. 

 

Jamile Mendes dos Santos 

Estudante da universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia. 

“Contribuiu com minha formação 

profissional, apresentando diversas áreas 

de atuação para todos, principalmente na 

área de Ciências Biológicas.” 

 

Isaac Queiroz de Oliveira 

Professor do Centro universitário 

jorge Amado. 

“Foi muito produtiva essa visita, 

principalmente no que se refere à 

Microscopia Eletrônica, pois foi um dos 

meus objetivos principais em realizar a 

visita. ” 

 

Luane Oliveira 

universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia.
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A Fiocruz ampliou o seu programa de 
portas abertas, com visitas técnicas para 
estudantes de ensino médio e de gradua-
ções na área de saúde. Mais de 320 alunos, 
de diversas instituições públicas e priva-
das, tiveram a oportunidade de conhecer 
o funcionamento de laboratórios e plata-
formas tecnológicas da instituição, o que 
possibilita aos participantes uma forma-
ção acadêmica e profissional mais ampla.

Do total de visitantes, 169 foram de 
cursos de Biomedicina, 117 de Ciências 
Biológicas, 25 de Medicina e 15 de Bio-
tecnologia. Todas as visitas foram acom-
panhadas por profissionais especializados 
nas técnicas e tecnologias utilizadas nos 
laboratórios.

agEndamEnto

Para agendamento de visita ao Cen-
tro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CP-
qGM), o solicitante deverá entrar em 
contato com a Assessoria de Comunica-
ção da Fiocruz Bahia, que é o setor res-
ponsável pela marcação, através do en-
dereço eletrônico ascom@bahia.fiocruz.
br.  O pedido formal deverá ser feito em 
papel timbrado e assinado pelo respon-
sável da instituição solicitante.

As visitas ao CPqGM destinam-se a 
profissionais ou estudantes que estiverem 
devidamente matriculados, e somente 
poderão ser solicitadas por Instituições, 
sejam públicas ou privadas, de Ensino e/
ou Pesquisa.

Estudantes realizam 
visitas a unidades

estudantes participaram de 
visitas técnicas à Fiocruz Bahia320
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presidente, qual o objetivo destas visitas 
que o senhor tem feito pelas unidades? 
Há muito que eu tenho esta consciência de que o 
contato direto com as unidades, e especialmente 
com os conselhos das unidades, é fundamental 
para um processo de apreensão, por parte da 
presidência, daquilo que são as visões que a 
unidade tem sobre os projetos nacionais da 
Fiocruz, como também da realidade da unidade no 
seu campo de atuação. Muitas vezes, esta riqueza 
do contato direto demonstra aspectos que a gente 
não está atento. um diretor, participando sempre 
e intensamente do conselho e nas relações com a 
presidência, pode não estar conseguindo traduzir 
de uma maneira mais ampla e mais detalhada 
aquilo que é a visão deste coletivo que tenha 
escapado. para mim é fundamental este processo. 

como tem sido estes encontros? 
A ideia é fazer, de forma mais sintética, alguns 
destaques daquilo que a gente considera 
relevantes de análise sobre questões conjunturais, 
de desenvolvimento do plano estratégico e outras 

questões que consideramos importantes, sejam de 
princípios e diretrizes de atuação da Fiocruz, sejam 
de programas e áreas que estamos querendo 
dar uma atenção especial. certamente também 
entram questões que são comuns, como assuntos 
de natureza orçamentária, desafios no campo da 
gestão e da área de pessoal. 

e como foi o encontro na fiocruz Bahia? 
Foi excelente. Tivemos uma apresentação da 
presidência e também uma apresentação muito 
bem estruturada pelo Barral (Manoel), que 
colocou questões tanto do ponto de vista de 
desenvolvimento estratégico do Gonçalo Muniz 
como também de visões sobre a Fiocruz como 
um todo, além de questões muito concretas que a 

unidade vem enfrentando. uma questão recorrente 
é a orçamentária, ligada às questões condominiais 
e de assimetria, que muitas vezes acontecem entre 
as unidades regionais e as unidades do Rio de 
Janeiro, como no caso de passagens e diárias. 

A situação orçamentária de 2014 
chegou a prejudicar a fiocruz? 
Evidente que, quando há carência de recursos, 
o ritmo e a extensão de alguns programas 
podem ser prejudicados. Mas acho que houve 
um aprendizado muito grande. As unidades e o 
conjunto da Fiocruz começaram também a ter um 
olhar e uma capacidade de otimização de recursos 
e de gerenciamento mais eficaz. A expectativa 
e até mesmo o temor que tínhamos no início de 

Entrevista Paulo Gadelha

O presidente da Fiocruz fala, nesta entrevista, sobre 

a gestão participativa e o desenvolvimento do plano 

estratégico da instituição, além dos avanços e das 

perspectivas quanto ao novo ano.

As unidades e o conjunto da Fiocruz 
começaram também a ter um olhar e uma 
capacidade de otimização de recursos e de 

gerenciamento mais eficaz.38



2014, de uma situação muito dramática, elas 
não se configuraram desta forma. As grandes 
linhas, os grandes programas, as questões gerais 
da Fiocruz foram tocados. uma coisa muito 
importante é que tenho convicção que a Fiocruz 
está sabendo gerenciar durante um processo 
de crise e construir as condições que, uma 
vez ultrapassado este período, vai permitir uma 
alavancagem enorme da instituição. Estamos 
com um grau de investimento significativo; 
estamos fazendo concursos públicos regulares 
a cada ano; temos clareza quanto aos nossos 
projetos estratégicos; estamos fazendo 
melhorias muito significativas no nosso processo 
de gestão, sejam elas no campo geral da 
informação, da gestão, das formas de trabalhar 
de uma maneira mais compartilhada, inclusive 
dos recursos existentes.

Qual a projeção para 2015? 
Em 2014, já tivemos um orçamento de 
investimento muito bom. comparado com 
2013, houve crescimento de 62%. Em 
2015, os compromissos serão mantidos. 
como tivemos problemas de redução de 
custeio, pudemos deslocar recursos de 
investimento para custeio. Mas, esperamos que, 
gradativamente, não tenhamos a necessidade 
de fazer isto. Todos sabemos, no entanto, 
que, tanto do ponto de vista internacional 
como nacional, 2015 será um ano difícil. 
Mas, diria que, no caso da Fiocruz, será 
um ano melhor que 2014, pela proposta 
orçamentária, pela evolução que temos agora 
dos projetos de investimento, pela chegada 

de novos concursados, pela realização de um 
novo concurso. Estou otimista. Em cinco anos 
a instituição terá condições de ampliar sua 
capacidade de criação e realização de forma 
muito significativa. Vamos ter os institutos 
nacionais em condições totalmente novas e 
mais clareza de investimentos. 

Que pontos podem ser destacados 
como mais importantes para a 
fiocruz em 2014? 
Acho que a resposta que a Fiocruz deu ao 
Ministério da saúde em relação à questão 
do Ebola mostrou algo muito significativo. 
Mostramos a capacidade da instituição 
de responder, de se atualizar e constituir 
mecanismos físicos e de instalações, 
capacidade logística, entre outros. Algo que 
também foi muito significativo foi o avanço de 
projetos comuns com instituições das mais 
relevantes de nível mundial no campo da saúde. 
O fortalecimento da presença internacional foi 
um eixo muito importante.

no campo da produção e 
desenvolvimento tecnológico, 
o que destacar? 
uma das coisas muito importantes que 
fizemos foi o Kit diagnóstico. Estamos numa 
evolução nesta área invejável. Temos também 
novidades muito relevantes. A Fiocruz foi 
chamada a ser a âncora do sistema nacional 
de nanotecnologia, que era uma das áreas que 
há algum tempo era de fronteira, de prioridades 
que pretendíamos desenvolver. Hoje, temos não 

apenas esta atribuição como estamos com um 
projeto, que vai ser licitado, para uma planta 
de nanotecnologia, no paraná, que será uma 
referência nacional. 

A fiocruz vive um momento ímpar, 
com a perspectiva democrática e 
fortalecimento da cooperação. 
como o senhor vê este momento? 
O que torna este acervo da Fiocruz ímpar 
é justamente demonstrar a importância do 
processo democrático e da gestão participativa 
como fundamentais para a coesão, para a 
efetividade de uma instituição pública. Acho que 
a Fiocruz, com a diversidade e complexidade 
que ela tem, se ela não tivesse este mecanismo, 
certamente teria um risco imenso de 
desagregação. O congresso é sempre uma 
emoção, uma experiência ímpar e produz um 
efeito de visão coletiva sobre a instituição de tal 
forma que as pessoas passam a entender uma 
série de questões que não são do seu cotidiano, 
mas que são essenciais para o entendimento 
da Fiocruz. Ele é feito de uma maneira que este 
grau de apreensão permite que cada um seja 
protagonista no desenvolvimento estratégico 
da instituição. se pudéssemos imaginar isto 
estendido a um efeito da população, da 
capacidade dos cidadãos terem a possibilidade 
de aprender as questões mais significativas do 
campo da saúde e da ciência e tecnologia e 
poder ter uma voz ativa e protagonista sobre os 
rumos destas áreas, teríamos certamente um 
outro país e uma outra condição de desenvolver 
estes campos que a gente atua.

O que torna este 
acervo da Fiocruz 
ímpar é justamente 
demonstrar a 
importância do 
processo democrático 
e da gestão 
participativa como 
fundamentais para 
a coesão, para a 
efetividade de uma 
instituição pública.
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Aluízio Rosa Prata nasceu em 01 de ju-
nho de 1920 na Fazenda Capivara, muni-
cípio de Uberaba, Minas Gerais, e faleceu 
no dia 13 de maio de 2011 na cidade sede 
do mesmo município1. 

Aos 16 anos de idade, foi estudar o 
colegial na cidade do Rio de Janeiro onde, 
em 1939, ingressou na Faculdade Nacio-
nal de Medicina da Universidade do Bra-
sil, a antiga Escola de Medicina da Praia 
Vermelha, graduando-se em 1945. Após 
praticar a Medicina como médico clíni-
co em vários hospitais do Rio de Janeiro 
por curto período, em 1946 candidatou-
se e foi admitido como oficial médico da 
Marinha. Nesta época, já manifestava in-
teresse pela pesquisa médica publicando, 
em 1948, seu primeiro trabalho: Estudo 
Clínico da Acromegalia, e, em 1949, sua 
segunda publicação: Considerações sobre 
o Problema da Sífilis na Flotilha de Mato 
Grosso2.

Em 1952 foi transferido para o Hos-
pital Naval de Salvador, onde exerceu a 
função de diretor no período 1952-1955. 
Logo manifestou interesse pela investi-
gação em esquistossomose e doença de 
Chagas, no que foi apoiado pela Marinha 

que lhe deu permissão para desenvolver 
suas pesquisas3.

Em 1957, encorajado pelo Prof. José 
Rodrigues da Silva, professor catedrático 
da disciplina de Doenças Tropicais e In-
fecciosas na Escola Nacional de Medicina 
no Rio de Janeiro, resolveu submeter-se 
ao concurso de professor assistente e, logo 
depois, ao de professor titular, cada um 
exigindo a apresentação de uma tese. Para 
o concurso de professor assistente, apre-
sentou a tese de Livre Docência intitulada 
Estudo Clínico e Laboratorial do Cala-
zar, reunindo suas observações coletadas 
desde 1953, em um surto da doença em 
Sobral, Ceará, e de outros casos da doen-
ça constatados no município de Jacobina, 
Bahia. Ainda em 1957, defendeu sua se-
gunda tese Biopsia Retal em Esquistos-
somose Mansoni, Bases e Aplicação no 
Diagnóstico e Tratamento e, no início do 
ano seguinte, submeteu-se ao concurso, 
sendo aprovado em primeiro lugar, pas-
sando então a ocupar a vaga de professor 
catedrático em Clínica das Doenças Tro-
picais e Infecciosas na UFBA3. 

Como professor catedrático, auxiliado 
por três novos assistentes, Rodolfo dos 

Santos Teixeira, José dos Santos Carvalho 
e Rui Machado da Silva, cuidou de orga-
nizar a Clínica das Doenças Tropicais e 
Infecciosas no Hospital das Clínicas da 
UFBA, não apenas em seu aspecto físico 
de administração, biblioteca, enfermarias, 
ambulatórios e laboratórios mas, também, 
em seu caráter e objetivos científicos3. Já 
no Prefácio de sua tese de professor titu-
lar, fiel ao seu pensamento sobre o ensino 
médico e à sua paixão pela investigação 
científica, delineou claramente qual seria 
o caminho a percorrer em sua clínica com 
seus colaboradores: “Ao fazermos concur-
so para a Cátedra de Doenças Tropicais 
e Infecciosas na Faculdade de Medicina 
da Universidade da Bahia, estamos certos 
de que a missão do Professor, nesta Insti-
tuição, não representa somente a grande 
tarefa de contribuir para a formação de 
novas gerações de médicos, mas, também 
a de tomar a responsabilidade de conti-
nuar as tradições de pesquisa que cons-
tituem boa parte de suas glórias”. Visio-
nário, Aluízio Prata, então catedrático de 
Medicina Tropical na Bahia, sonhava com 
o renascimento dos gloriosos dias da Es-
cola Tropicalista Baiana que deu origem 

Aluízio Rosa Prata
 João Barberino Santos1

MESTRE DA MEDICINA E PARADIGMA DE TROPICALISTA

1. Professor aposentado do núcleo 

de Medicina Tropical, universidade 

de Brasília, Brasília, DF. 

Endereço para correspondência: 

Av. Sete de Setembro, 1862/1301 

40080-004 - Salvador, BA. Brasil. 

 

e-mail: joaobarberino@yahoo.com.br  
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à fundamentada observação cientifica no 
Brasil e marcou o começo das grandes 
descobertas e conquistas nacionais na Pa-
tologia Tropical. O rumo estava traçado, 
ensino e pesquisa.   

Aluízio Prata tinha a mais firme e inar-
redável convicção de que a pesquisa em 
Medicina Tropical jamais poderia ser dis-
sociada do trabalho de campo. Em 1963, 
concentrou-se na busca de uma área en-
dêmica para estudo da história natural de 
Schistosoma mansoni, sendo escolhida a 
localidade de Caatinga do Moura, no mu-
nicípio de Jacobina, Bahia, iniciando então 
uma pesquisa clínico-epidemiológica na 
população de 3.500 habitantes. O sucesso 
dos resultados estimulou a expansão dos 
estudos para quatro outras localidades da 
região, Taquarandi, Canabrava, Nova Es-
perança e Várzea Nova, tendo o projeto 
inicial sido então renomeado de Proje-
to para o Estudo da Esquistossomose na 
Chapada Diamantina4.

Ao lado da leishmaniose e da esquis-
tossomose, desde cedo o interesse de Aluí-
zio Prata em pesquisa indubitavelmente 
teve como foco a doença de Chagas. No 
contexto de estudo da história natural da 
doença no local de ocorrência, foi criada, 
em 1965, a área de estudo em doença de 
Chagas em São Felipe, no Recôncavo 
Baiano. Os estudos desenvolvidos vieram 
esclarecer a forma indeterminada da do-
ença, a relação entre exposição e re-infec-
ção, o envolvimento nervoso periférico, 
a resposta imunológica, o efeito sobre 
abortos, nascimentos prematuros e nati-
mortos; e, também, comprovar a eficácia 
de novos tratamentos, testes de laborató-

rio e medidas de prevenção e de controle 
intradomiciliar com potentes inseticidas 
que resultaram no controle da infestação 
de P. megistus, interrompendo-se a trans-
missão ativa de T. cruzi no município5.

atuação na Fundação 
gonçalo moniz 

A atuação de Aluízio Rosa Prata na 
Fundação Gonçalo Moniz perpetrou-
se no período entre 1961 e 1972, devo-
tando-se inicialmente às pesquisas em 
leishmaniose visceral e esquistossomose. 
Tão logo foi admitido na cátedra de Me-
dicina Tropical na UFBA, foi convidado 
a dirigir a Instituição, em substituição ao 
Dr. Manuel José Ferreira, que havia ocu-
pado a vaga deixada pelo fundador, o Dr. 
Otávio Mangabeira Filho. Percebendo as 
similaridades de propósitos de pesquisa 
com o serviço de Medicina Tropical na 
UFBA, aproximou o então laboratório de 
Saúde Pública do Estado com a equipe 
da Universidade, e assumiu convênios de 
colaboração conjunta com várias entida-
des científicas nacionais e estrangeiras. 
Por sua iniciativa, voltou a ser editada a 
Gazeta Médica da Bahia, representante 
da Escola Tropicalista Baiana, fundada 
em 1866 e publicada interruptamente até 
19343. 

Nos anos 60, estabeleceu parceria com 
Dr. Otávio Mangabeira Filho, na época, 
chefe do Núcleo de Pesquisas da Bahia e 
pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, 
antecipando o que só veio a ocorrer em 
1970, quando o Gonçalo Moniz tornou-
se uma unidade técnico-científica da 

Fundação Oswaldo Cruz. Sua habilidade 
para articular ações interinstitucionais, 
junto à sua capacidade administrativa, le-
vou a Fundação, criada em 1950, a con-
duzir pesquisas em doenças tropicais, e a 
manter um Laboratório Central de Saúde 
Pública, hoje conhecido como LACEN6.

Em 1972, descrente e desiludido 
com a Reforma Universitária nos anos 
1960/70, aceitou convite para transferir-
se para a Universidade de Brasília. Ao 
chegar à UnB, criou a disciplina de Doen-
ças Infecciosas e Parasitárias tornando-a 
obrigatória na grade curricular do Curso 
de Medicina, e procurou estabelecer as 
bases para ampliar as pesquisas em Me-
dicina Tropical na UnB, abrindo novas 
áreas endêmicas, trazendo pessoas quali-
ficadas não apenas para a sua disciplina, 
mas, também, para o quadro docente da 
UnB e criando um centro de pesquisa e 
ensino de pós-graduação, o Núcleo de 
Medicina Tropical e Nutrição da Uni-
versidade de Brasília, onde implantou 
sua filosofia de trabalho7,8. Inicialmente, 
trouxe para compor o staff do Núcleo de 
Medicina Tropical, Vanize Macêdo, Phi-
lip Marsden, Frederico Simões Barbosa, 
Air Colombo Barreto, Liana Lauria Pires, 
Cleudson Castro, João Barberino Santos 
e Antonio Emanuel Silva, os quais forma-
vam sua equipe de colaboradores diretos. 

As novas áreas endêmicas para pes-
quisas de campo foram estabelecidas em 
Mambaí (GO) e Água Comprida (MG) 
- doença de Chagas; Catolândia (BA), 
Brejo do Espírito Santo (BA) e Inhaúmas 
(GO) – esquistossomose; Costa Marques 
(RO) – malária; Três Braços e Corte de 

Pedra (ambas na BA) - leishmaniose te-
gumentar; Lábrea (AM) - febre negra 
de Lábrea; Ituxi (AM) - esplenomegalia 
tropical; e Sítio D’Abadia (BA) - anci-
lostomose. Ademais, com a sua equipe, 
continuou trabalhando em São Felipe, 
Caatinga do Moura e Taquarandi anti-
gas áreas para estudo de esquistossomo-
se, na Bahia8. Dessa forma, guiado pelo 
exemplo dos mais autênticos apóstolos da 
Medicina dos Trópicos, criou várias áreas 
de estudo de campo nos mais recônditos 
sertões da Bahia, bem como em Goiás, 
Minas Gerais, Amazonas e Rondônia. 
Muitas e importantes contribuições cien-
tíficas ao conhecimento destas doenças 
resultaram desses estudos de campo, pu-
blicadas em diversos periódicos nacionais 
e estrangeiros. Enfim, os anos vividos na 
Universidade de Brasília representaram o 
período de sua maior produtividade cien-
tifica, com cerca de 210 publicações.

Em 1976, implantou na UnB o Curso 
de Aperfeiçoamento em Medicina Tropi-
cal destinado a médicos interessados em 
doenças infecciosas e parasitárias e saúde 
pública, realizado anualmente.  No mes-
mo ano, começou a funcionar o Mestrado 
em Medicina Tropical com uma única 
área de concentração, Clínica das Doen-
ças Infecciosas e Parasitárias. Ao longo 
do tempo, foram diplomados mestres de 
várias partes do Brasil, das Américas e da 
África, muitos deles hoje ocupando car-
gos importantes de comando em serviços 
de saúde, em universidades e em centros 
de pesquisa em seus locais de origem9, 10. 

Prof. Prata foi sócio fundador da So-
ciedade Brasileira de Medicina Tropical 
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(SBMT) e dela foi presidente por duas 
vezes. Durante a década de 60, tornou-
se professor visitante da Cornell Univer-
sity, em Nova York (EUA) e, durante os 
anos 70 e 80, da University of the Health 
Sciences, em Bethesda (EUA) e da Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia, no 
Peru10, 11. 

Em 1990, por implemento da idade, 
deixou a Universidade de Brasília e re-
tornou a Uberaba, passando a contribuir 
como Professor Colaborador na Univer-
sidade do Triângulo Mineiro, onde or-
ganizou a disciplina de Doenças Infec-
to-Parasitárias e implantou a Residência 
Médica nesta especialidade. Além disso, 
criou os cursos de Aperfeiçoamento e de 
Pós-Graduação em Medicina Tropical e, 
ainda, estabeleceu as áreas de estudo de 
campo em Varzelândia (MG) - leishma-
niose tegumentar; Porteirinha (MG) e 
Paracatu (MG) – calazar. 

Tomou posse na Academia Nacional 
de Medicina (ANM), em 25 de junho de 
1996, e na Academia Brasileira de Ci-
ências (ABC), em 03 de junho de 2002, 
quando completava 82 anos.

Em toda a sua vida o Prof. Prata 
manteve uma admirável característica 
enquanto pesquisador expressa em sua te-
naz persistência em perseguir os objetivos 
propostos pelos projetos de pesquisa, sem 
pressa para publicar ou fazer comunica-
ções preliminares dos resultados, antes 
de ter a absoluta certeza e segurança dos 
dados obtidos e conclusões subsequentes.  
Ele preparava seus artigos com extre-
mado cuidado, revisando-os várias vezes 
antes de submetê-los à publicação. Até o 

ano de seu passamento, publicou cerca de 
300 artigos em revistas nacionais e estran-
geiras. Em 2011 figurou na lista da Bio-
medExperts (Elsevier Inc.) entre os vinte 
pesquisadores em Biomedicina que mais 
publicaram no Brasil12. Entre outros prê-
mios, em 2002, recebeu a mais alta conde-
coração que um pesquisador pode receber 
no país, a Grã Cruz da Ordem Nacional 
do Mérito Científico da Presidência da 
República do Brasil. A Universidade de 
Brasília, com honra e justiça, o sagrou 
Professor Emérito, ele que certamente foi 
a maior expressão científica de sua Facul-
dade de Medicina. 

Aluízio Prata enxergava horizontes 
invisíveis e inacessíveis. Como disse o seu 
filho Aluízio Prata Junior, na saudação em 
seu 90º aniversário: “Posso claramente ver 
que seus olhos podem ver coisas que mui-
tas pessoas não podem. Raramente ele co-
menta o que está vendo, mas eu estou ab-
solutamente seguro que ele vê coisas que 
eu não vejo, mas que eu gostaria de ver”13. 
Certamente, isto faz toda a diferença do 
gênio visionário das pessoas comuns, e 
isto por certo distanciou sua mente e per-
cepção privilegiadas de homem da Ci-
ência de tantos que tentaram imitá-lo e 
seguir os seus passos. 

Seu dom inconteste de liderança im-
punha naturalmente o onipresente respei-
to e a obediência à autoridade, mas com o 
seu jeito mineiro firme, decidido e deter-
minado, com seu carisma e sua competên-
cia conseguia sempre obter o máximo de 
produtividade de seus subordinados, sem 
nunca se exasperar, sem nunca levantar a 
voz, sem nunca fazer uso do pejorativo. 

O segredo do seu sucesso foi o de 
sempre trabalhar duro e exaustivamente, 
sempre procurando a perfeição.  Palavras 
não eram tão importantes, o trabalho, 
sim. Sempre ensinou pelo exemplo de 
que todo trabalho é honroso, dignifican-
te e meritório. No desempenho das ativi-
dades inerentes, exigia sempre o máximo 
de atenção aos ditames da técnica, o ir-
restrito respeito ao paciente e aos prin-
cípios éticos, a dedicação extremada ao 
dever esquecendo-se de si próprio e dos 
horários, com sua invencível resistência e 
persistência ao trabalho.  Para ele, dormir 
não era tão necessário quanto parecia, 
seus filhos, estudantes, colegas e cola-
boradores aprenderam com ele a revirar 
as noites em árduas fainas.  Talvez ele 
achasse suficiente dormir o sono intér-
mino ao fim da existência. E, então, ele 
dormiu para sempre o sono dos justos...

A vida do Prof. Prata foi inegavelmen-
te movida por uma irrefreável e verdadeira 
paixão pela Medicina Tropical. Com ela e 
por ela, ele viveu e labutou ardorosamente 
até ao limite de suas forças, reduzidas pela 
enfermidade e pelo avançado da idade 
em seus últimos dias. Após luta renhida 
durante quatro anos contra uma enfermi-
dade devastadora, Aluízio Rosa Prata fa-
leceu aos 91 anos de idade, em 13 de maio 
de 2011.  

Aos seus alunos, discípulos e colegas, 
Aluízio Prata fez pairar o cintilante uni-
verso da Ciência a ser conquistado com o 
duro trabalho da investigação conduzido 
no sagrado silêncio reverencial da labuta 
constante e com o seu incandescente e 
insondável amor pela Medicina Tropical.
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