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Promover a melhoria da qualidade de vida da popu-

lação através da geração e difusão de conhecimento 

científico e tecnológico no estado da Bahia e no Brasil.

Ser reconhecido local, regional, nacional e inter-

nacionalmente  como Instituto de excelência para a 

produção de ciência, desenvolvimento tecnológico e 

formação de recursos humanos na área de saúde.

•  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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PALAVRA DA 
DIRETORIA
O ano de 2020 nos apresentou grandes desafios, mas com ele aprendemos importantes lições que nos deram força para ultrapassar 
os obstáculos. Iniciamos o ano com a realização do projeto Meninas Baianas na Ciência, incentivando alunas de escolas públicas de 
Salvador a conhecerem e despertarem o interesse por áreas da ciência e tecnologia. Em março, acompanhamos a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) elevar o estado de contaminação de Covid-19 à pandemia e, a partir disso, precisamos nos adaptar a uma nova 
realidade. Diante do contexto preocupante, somamos esforços para atuar no enfrentamento à crise sanitária, desenvolvendo ações 
direcionadas à saúde pública, como a implementação da Plataforma de diagnóstico da Covid-19 e o Tele Coronavírus - responsável 
por mais de cem mil atendimentos a pessoas com sintomas da doença. Também tivemos diversos projetos de pesquisa aprovados 
em editais de fomento e participamos de ações em defesa da ciência e do Sistema Único de Saúde (SUS). Fizemos das ferramentas 



virtuais aliadas ainda mais presentes na disseminação de informações so-
bre o coronavírus. Lançamos um site especial com informações, notícias e 
combate à fake news, promovemos encontros, palestras e webinários que 
debateram a pandemia e os seus principais impactos, abordando temas 
como saúde mental, desigualdades sociais e o futuro da ciência no Brasil.

A nossa forma de trabalhar e conviver também sofreu alterações. Elabo-
ramos um Plano de Contingência com o objetivo de diminuir a exposição da 
nossa comunidade interna ao vírus, firmamos importantes parcerias com 
as instituições públicas e governamentais, contribuindo em várias frentes 
e criando respostas diante das emergências no âmbito da saúde pública. 
Em meio a tantos desafios, celebramos 63 anos da Fiocruz Bahia com um 
evento que, devido às restrições sanitárias, foi realizado virtualmente, com 
uma programação de mesas-redondas, palestras e homenagens. E mesmo 
sofrendo com cortes orçamentários, seguimos investindo em ações de en-
sino e pesquisa, obtendo resultados que superaram as metas estabelecidas 
para 2020. O Ensino também se adaptou ao modelo remoto de aulas e 
defesas de teses e dissertações e realizamos ações de apoio aos estudan-
tes. Foi um ano atípico, intenso, mas com a certeza de que nos dedica-
mos à missão de 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.
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Projeto promove acesso e a participação de 
mulheres e meninas na ciência
O Dia Internacional da Mulher e Menina na Ciência, celebrado em 11 de 
fevereiro, foi marcado pelo lançamento do projeto “Meninas baianas na 
ciência: conectando passado, presente e futuro”. A iniciativa, organiza-
da pelas pesquisadoras da Fiocruz Bahia, Karine Damasceno, Isadora 
Siqueira e Natália Tavares, tem como objetivo incentivar meninas de es-
colas públicas de Salvador a conhecerem e se interessarem pelas áreas 
de ciência e tecnologia a partir dos exemplos de atuação de mulheres 
na ciência, visando inspirar essa vocação, além de fortalecer e divulgar 
o papel das mulheres nas atividades em áreas de ciência da saúde. O 
lançamento contou com a presença da diretora da Fiocruz Bahia, Maril-
da Gonçalves, da vice-diretora de Ensino e Informação, Patrícia Veras, e 
da vice-diretora de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 
Camila Indiani.

A diretora destacou a importância do projeto para promover a igual-
dade de gênero na ciência e superar todos os desafios. “Ser mulher na 
ciência é difícil, precisamos enfrentar vários desafios, mas isso não pode 
tirar o brilho das nossas conquistas”, ressaltou Marilda Gonçalves. Pa-
trícia Veras comentou sobre o papel da Fiocruz Bahia no caminho a ser seguido para a equidade de gênero, contribuindo para 
a formação em ciência, tecnologia e inovação em meio ao protagonismo do feminismo pungente. Em sua fala, Camila Indiani 
trouxe conselhos que cientistas mulheres deram para as futuras gerações em um evento da Revista Nature, como se espelhar nos 
exemplos que vieram antes e abriram os caminhos para que mais mulheres pudessem fazer ciência hoje em dia.
O evento contou ainda com a presença do diretor da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), Paulo Elian, que afirmou a sua feli-
cidade em participar do encontro como pesquisador de uma instituição que é dirigida por uma mulher, Nísia Trindade, presidente 
da Fiocruz nacional, desde 2017.
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O projeto contemplou cerca de 75 estudantes selecionadas para participarem do evento realizado nos dias 16 e 
17 de abril, na Fiocruz Bahia. A programação contou com palestras de mulheres reconhecidas, nacional e inter-
nacionalmente, além de workshops com temas diversos, ministrados por pesquisadoras e com a participação de 
alunas dos Programas de Pós-graduação, da Iniciação Científica e meninas do Programa de Vocação Científica 
(PROVOC).

Ser mulher na ciência é difícil, precisamos 
enfrentar vários desafios, mas isso não 
pode tirar o brilho das nossas conquistas”, 
ressaltou Marilda Gonçalves.



Fiocruz Bahia participa da Marcha 
Virtual pela Ciência 
A Marcha Virtual pela Ciência no Brasil foi realizada no dia 07 de maio, com ati-
vidades transmitidas pelas redes sociais ao longo do dia. A Fiocruz Bahia partici-
pou ativamente da manifestação que teve o objetivo de chamar a atenção para 
a importância da ciência no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e de suas 
implicações sociais, econômicas e para a saúde. O evento foi uma iniciativa da So-
ciedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), junto às suas Secretarias 
Regionais e Sociedades Científicas Afiliadas.

A unidade realizou duas mesas redondas, através da Plataforma Zoom, com a par-
ticipação de pesquisadores da instituição. A primeira teve como tema “Diagnóstico 
e terapia na Covid-19” e foi mediada pela vice-diretora de Pesquisa da Fiocruz 
Bahia, Camila Indiani e contou com os pesquisadores Ricardo Khouri, que abordou 
“Diagnóstico de Sars-CoV-2 (Covid-19)”; e Bruno Solano, que falou sobre “Terapia 
Celular na Covid-19”.

No segundo encontro virtual, a temática foi “Abordagens tecnológicas no enfrenta-
mento à pandemia de Covid-19”, moderado pela diretora da Fiocruz Bahia, Maril-
da de Souza Gonçalves. Os participantes foram os pesquisadores Viviane Boaven-
tura, que abordou o serviço de atendimento à população, o Tele Coronavírus – 155; 
Pablo Ramos, que falou acerca das abordagens tecnológicas no enfrentamento à 
pandemia; e Tiago Graf, que comentou sobre a vigilância genômica do Sars-CoV-2.

A programação também contou com a divulgação de vídeos com depoimentos dos 
pesquisadores da instituição, que reafirmaram a importância da ciência e as con-
tribuições da Fiocruz Bahia para a saúde pública. 
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Fiocruz Bahia celebra 63 anos de contribuições 
para a ciência
O Instituto Gonçalo Moniz (IGM/Fiocruz Bahia) completou 63 anos e, para cele-
brar este marco, foi realizada uma solenidade, através da plataforma Zoom, no 
dia 28 de setembro. A comemoração contou com a presença da presidente da 
Fiocruz, Nísia Trindade, da diretora da Fiocruz Bahia, Marilda Gonçalves, além 
dos pesquisadores e ex-diretores da Fiocruz Bahia, Mitermayer Galvão dos Reis e 
Manoel Barral Netto.

Participaram do evento a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da 
Bahia, Julieta Palmeira, e a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Esta-
do da Bahia, Adélia Pinheiro. Representando o governador do estado, Rui Costa, 
e o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas-Boas, a Superintendente de Vigi-
lância e Proteção da Saúde, Rivia de Barros, comentou sobre a importância do 
Instituto Gonçalo Moniz na pesquisa científica, no desenvolvimento tecnológico e 
de recursos humanos, cujos frutos se destacam na atualidade com as contribuições no 
combate a pandemia da Covid-19.

Marilda Gonçalves abriu a cerimônia agradecendo a presença de todos e destacou a importância do pesquisador emérito e pri-
meiro diretor da Fiocruz Bahia, Zilton Andrade, na trajetória da unidade da Fundação na Bahia. O evento foi marcado por ho-
menagens ao pesquisador que faleceu em julho de 2020, contando com a presença de familiares e amigos. “Dr. Zilton tem uma 
participação fundamental e fez do instituto o que somos hoje”, declarou a diretora.

Nísia Trindade manifestou sua solidariedade e respeito a todos que perderam seus entes queridos para a Covid-19, reafirmando 
o compromisso da Fiocruz para que seja possível unir a sociedade e dialogar com os governos para avançar em uma agenda em 
defesa da vida. Além disso, ministrou a palestra “Fiocruz: aprendizados e desafios do presente”.
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Manoel Barral, que mediou a mesa redonda “Desafios da Educação e da Ciência na atualidade”, também lamentou a perda impor-
tante para o instituto, com o falecimento de Zilton Andrade, e destacou a liderança feminina na Fiocruz, tanto no âmbito nacional, 
quanto na Bahia, no momento delicado da pandemia da Covid-19. Para o pesquisador, as ações realizadas pela presidente da Fio-
cruz e pela diretora do IGM mostraram o verdadeiro papel da Fiocruz na sociedade. “Conseguimos reforçar o papel da Fiocruz como 
uma instituição de reconhecimento na saúde brasileira”, disse. 
Saudando a todos que estavam presentes e que fizeram parte da trajetória da Fiocruz Bahia, Mitermayer Reis relembrou marcos 
importantes na história da instituição, como a criação dos programas de pós-graduação, a abertura da biblioteca para uso da co-
munidade e também eventos para o público como o Fiocruz Para Você. Também ressaltou o papel de Zilton na história da instituição, 
com articulações que tornaram possível 
chegar onde chegou. “Uma instituição com 
um papel que transcende o estado da Bah-
ia”, acrescentou o ex-diretor.

“Dr. Zilton tem 
uma participação 
fundamental e fez 
do instituto o que 
somos hoje”, decla-
rou a diretora.



Trajetória da Fiocruz
O evento foi marcado pela rememoração das contribuições da instituição nesses 
63 anos, desde sua criação, em 1957, com o Núcleo de Pesquisas da Bahia (NEP), 
por meio de um convênio entre o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), o Instituto 
Nacional de Endemias Rurais (INERU) e a Fundação Gonçalo Moniz, hoje conhecido 
como o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN). Marilda Gonçalves também 
relembrou os ex-diretores que passaram pela instituição e as conquistas que cada 
um trouxe, como criação dos programas de pós-graduação e iniciação científica, 
das plataformas tecnológicas e do Núcleo de Excelência em Gestão de Projetos.

Outro marco na história da Fiocruz foi a criação do Centro de Integração de Dados 
e Conhecimentos para Saúde (CIDACS), em 2016, coordenado pelo pesquisador 
Maurício Barreto, voltado para estudos e pesquisas baseados em grandes volumes 

de dados, para ampliar o entendimento dos determinan-
tes e das políticas sociais e ambientais sobre a saúde da 
população.

Nesse momento, a Fiocruz Bahia tem realizado diver-
sas ações para o combate à Covid-19 como uma res-
posta direta da instituição, em associação com o go-
verno do estado e a prefeitura de Salvador. Marilda 
finalizou a apresentação com uma citação de Zilton 
Andrade, do livro que reúne os textos do pesquisa-
dor publicados no jornal Tribuna da Bahia, agrade-
cendo a participação de Zilton nas vidas de todos 
da Fiocruz Bahia:.

13



14

Palestras on-line marcam participação da 
Fiocruz Bahia na 17º SNCT
As atividades da Fiocruz Bahia na 17ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que em 2020 teve como tema “Inteligên-
cia Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira”, aconteceram entre os dias 21 a 23 de outubro, através do Zoom. A progra-
mação foi formada por palestras que abordaram o trabalho de pesquisadores da Fiocruz Bahia e de outras instituições 
de pesquisa, com inteligência artificial, explicando conceitos, as vantagens e os desafios do trabalho com IA. 

A vice-diretora de Ensino da Fiocruz Bahia, Patrícia Veras, abriu o evento agradecendo a presença dos pales-
trantes e do público. “Esse ano fomos agraciados com esse tema extremamente interes-
sante para ser explorado em diversos aspectos, sobretudo com relação à saúde, 
em suas diversas áreas, que têm tido impactos importantíssimos, com reflexos 
na saúde da população, e, também, para o desenvolvimento de pesquisas”, 
observou Veras. 

No dia 21, foi realizado, pela manhã, o painel moderado pela pes-
quisadora Claudia Brodskyn, que contou com as apresentações de 
Marco Antônio Dorea, pesquisador da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA); Kyoshi Fukutani, pesquisador externo da Fio-
cruz Bahia; e Roberto Carreiro, pesquisador associado do 
Cidacs/ Fiocruz Bahia. No período da tarde, os painelistas 
falaram sobre seus trabalhos com a utilização da Inteli-
gência Artificial e tomada de decisões sobre a pandemia 
no Brasil. Os palestrantes foram Fabio Porto, do LNCC; 
Anderson Rocha, da Unicamp; Erick Sperandio, do Senai/ 
Cimatec; e Marcos Barreto, do Cidacs/Fiocruz Bahia.
A programação do segundo dia teve início com uma roda de 
conversa com os alunos premiados do Programa Institucional 
de Iniciação Científica (PROIIC) da Fiocruz Bahia, moderada 



pela coordenadora, Juliana Menezes, que apresentou o PROIIC e deu as boas-vin-
das aos participantes. “Nós selecionamos os alunos premiados deste ano para que 
falassem um pouco do trabalho que eles têm feito e abrimos um espaço para que 
nós pudéssemos conversar um pouco com eles, tirar dúvidas sobre a experiência e o 
trabalho que eles têm desenvolvido”, explicou. Em seguida, o público participou de 
um jogo interativo criado por alunos da pós-graduação.

No turno da tarde, uma mesa redonda sobre Inteligência Artificial nos cursos de 
mestrado e doutorado da Fiocruz Bahia, contou com as falas das coordenadoras dos 
programas de pós-graduação em Patologia Humana e Experimental (PgPAT- UFBA/
Fiocruz Bahia); em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa (PgBSMI); e 
em Pesquisa Clínica e Translacional (PgPCT), Valéria Borges, Deborah Bittencourt 
e Conceição Almeida, respectivamente. As apresentações foram ministradas por 
Felipe Torres, estudante egresso de doutorado, e Murilo Freire, aluno de doutorado.

A sessão científica especial, realizada na sexta-feira, 23, foi ministrada pelo pesqui-
sador da Fiocruz Bahia, Washington Conrado dos Santos, que encerrou a progra-
mação. Na sessão, foi abordada a “Rede PathoSpotter: Sistemas de automação do 
diagnóstico histológico de doenças”. 

“Esse ano fomos agraciados com 
esse tema extremamente interes-
sante para ser explorado em di-
versos aspectos, sobretudo com 
relação à saúde, em suas diversas 
áreas, que têm tido impactos im-
portantíssimos, com reflexos na 
saúde da população, e, também, 
para o desenvolvimento de pesqui-
sas”, observou Veras.

15



16

Cimatec Saúde é inaugurado 
em parceria com a Fiocruz
O Instituto Senai de Inovação em Sistemas Avançados de 
Saúde (ISI SAS), também denominado CIMATEC Saúde, foi 
inaugurado no dia 30 de outubro, no Campus do SENAI CI-
MATEC, em Salvador. A Fiocruz é parceira do novo institu-
to equipado com laboratórios de alta tecnologia para atuar 
em diversas linhas, como no desenvolvimento de vacinas, 
produção de remédios e insumos terapêuticos, engenharia 
de tecidos, biomateriais, diagnósticos e estudos clínicos. 

O evento contou com a presença do Vice-Presidente da Re-
pública, General Hamilton Mourão, além de autoridades do 
Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa. O presidente 
da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Ri-
cardo Alban, abriu a cerimônia, seguido do diretor de Tec-
nologia e Inovação do SENAI CIMATEC, Leone Andrade, e 
do pesquisador-chefe do ISI SAS, Roberto Badaró. A Presi-
dente da Fiocruz, Nísia Trindade, também participou como 
convidada. 

“A era da economia da produção em massa vai se transmu-
dar na economia do conhecimento, a knowledge economy. 
Se não houver a associação da tecnologia, com inovação e 
gente capacitada, nós não vamos acompanhar o bonde da 
história. Ter a oportunidade de vir aqui e conhecer o traba-

A era da economia da produção em massa vai 
se transmudar na economia do conhecimento, 
a knowledge economy. Se não houver a as-
sociação da tecnologia, com inovação e gen-
te capacitada, nós não vamos acompanhar o 
bonde da história. Ter a oportunidade de vir 
aqui e conhecer o trabalho realizado, onde nós 
vimos o estado da arte em termos de pesquisa 
e inovação, faz acreditarmos que esse país tem 
futuro, tem capacidade e gente competente”, 
declarou Hamilton Mourão.
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lho realizado, onde nós vimos o estado da arte em termos de pesquisa e inovação, faz 
acreditarmos que esse país tem futuro, tem capacidade e gente competente”, declarou 
Hamilton Mourão.

Leone Andrade apresentou a estrutura e as principais frentes de trabalho do instituto 
e comentou sobre a Vacina HDT 301, desenvolvida pelas empresas HDT (EUA) e Geno-
va (Índia), que, no Brasil, terão os estudos clínicos de fase 1, 2 e 3 e a transferência de 
tecnologia conduzidos pela Fiocruz e o SENAI CIMATEC. A produção final da vacina 
será realizada pela unidade produtora de imunobiológicos Bio-Manguinhos, da Fio-
cruz. 

Nísia Trindade salientou que a parceria com o SENAI CIMATEC vem se estruturando 
há bastante tempo, sendo um dos marcos a construção do Centro de Integração de 
Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), e destacou a importância 
da associação da Fiocruz com a indústria. “Existe um grande futuro na parceria com o 
CIMATEC Saúde, muitas colaborações que a Fiocruz já vinha realizando também esta-
rão presentes aqui, como é o caso do desenvolvimento de adjuvantes e de tecnologias 
promissoras para novas vacinas, na perspectiva que a Fiocruz já vem trabalhando e 
que se reforça com essa importante parceria”, disse. 

Além do pesquisador chefe, o CIMATEC Saúde conta com quatro lideranças científi-
cas, uma delas é a pesquisadora da Fiocruz Bahia, Milena Soares. No novo instituto, a 
cientista coordena, junto ao pesquisador emérito da Fiocruz, Ricardo Ribeiro, o centro 
de processamento celular, onde são desenvolvidos projetos na área de terapia com 
células-tronco, além de teste diagnóstico e vacina para Covid-19.

A diretora da Fiocruz Bahia, Marilda Gonçalves, comentou sobre as parcerias com a 
Fiocruz Bahia. “Nós temos convênio para realização de doutorado com projetos ligados 
à gestão, o Cidacs e agora o novo instituto, com o centro de processamento celular. 
Uma parceria boa que será ampliada com outras iniciativas”, observou.
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Com o objetivo de contribuir para a popularização da ciência, em 2020, a 
Assessoria de Comunicação trabalhou para levar informação com credibi-
lidade, de forma simples e acessível. Para isso, foram realizadas 292 publi-
cações nas redes sociais da Fiocruz Bahia. Destas, 58 foram referentes à 
pandemia da Covid-19. Além disso, foram contabilizadas o total de 1 milhão 
de visualizações no Facebook, 240 mil visualizações no Instagram, 96 mil 
no Twitter e 680 mil no site oficial da instituição. 

Divulgação científica 
nas redes

1 MILHÃO 240 MIL

96 MIL 680 MIL

2018
de visualizações visualizações

visualizações visualizações

292

58

PUBLICAÇÕES NAS REDES 
SOCIAIS DA FIOCRUZ BAHIA

FORAM REFERENTES À 
PANDEMIA DA COVID-19. 
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Com o objetivo de diminuir a exposição e, consequentemente, as chances de infecção pelo coronavírus entre a comunidade, a Fiocruz Bahia im-
plantou o Plano de Contingência com medidas de enfrentamento ao vírus. A medida, discutida e aprovada por unanimidade em reunião com o 
Conselho Deliberativo (CD), foi implantada após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia, em 11 de março de 2020. As de-
terminações foram estabelecidas em consonância com o Plano de Contingência da Fiocruz, das Orientações para a Gestão do 
Trabalho na Fiocruz e dos Planos de Contingência do Município de Salvador.

Para garantir o cumprimento das medidas, ações como reuniões com profis-
sionais da limpeza, manutenção, refrigeração e de diversas áreas fo-
ram realizadas para orientar quanto a procedimentos e cuidados 
gerais. Informações confiáveis e materiais de orientação quan-
to à higienização correta das mãos e demais medidas de pre-
venção ao contágio da Covid-19 foram divulgadas interna e 
externamente. Além disso, trabalhadoras grávidas/
lactantes e todos com mais de 60 anos, que apre-
sentam quadro de agravo (hipertensão, doen-
ças cardiovasculares, diabetes não controlado, 
doenças pulmonares, tratamento oncológico 
e imunossuprimidos), foram colocados em 
trabalho exclusivamente remoto. Os demais 
profissionais também passaram a atuar na 
modalidade de teletrabalho, com a possibi-
lidade de convocação para a realização de 
atividades presenciais na Fiocruz Bahia, se 
consideradas essenciais. Já as aulas e demais 
atividades dos programas de pós-graduação 
foram suspensas e passaram a ser realizadas 
através dos recursos virtuais. 

Plano de Contingência reúne medidas de 
enfrentamento ao coronavírus 
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O Plano completo e atualizado foi disponibilizado no portal da Fiocruz Bahia e conta 
ainda com guias de saúde mental, alimentação e exercícios físicos, elaborados pela 
equipe de Saúde Mental e Trabalho da Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST/
Cogepe).
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Tele Coronavírus registrou 
mais de cem mil atendimentos
Fruto de uma parceria entre a Fiocruz Bahia e a Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), com o apoio do Governo do Estado, o Tele Corona-
vírus realizou, entre 24 de março e 31 de julho de 2020, mais de 110 
mil atendimentos. Durante esse período, o serviço gratuito de triagem 
proporcionou o contato direto entre a população e 1.500 voluntários da 
área médica, através do telefone 155. Apenas no mês de junho foram 
registrados 1.200 atendimentos por dia.

Segundo a coordenadora do projeto, Viviane Boaventura, pacientes de 
343 municípios da Bahia foram triados e, destes, 63% não precisaram 
se deslocar até uma unidade de saúde, contribuindo para reduzir a dis-
seminação do vírus e a sobrecarga nas unidades.

O Tele Coronavírus foi um serviço idealizado por pesquisadores e profes-
sores da Fiocruz Bahia e Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), com apoio do Governo do Estado. Além de 
Viviane Boaventura, fazem parte da implementação/
coordenação do projeto os pesquisadores da Fiocruz 
Bahia, Manoel Barral Netto, Roberto Carreiro, Ricar-
do Khouri e Pablo Ivan Ramos; os alunos de pós-gra-
duação Thiago Cerqueira Silva e Felipe Torres; os 
professores de outras instituições Victor Nunes e Ca-
mila Vasconcelos (FMB-UFBA), Bernardo Canedo e 
Sofia Andrade (UNEB); Daniele Canedo (UFRB); e o 
médico residente Louran Passos.

O grupo responsável 
pela construção e atua-
lização da ferramenta 
técnica utilizada pelos 
alunos para orientações dos pacientes foi formado por Viviane Boaventu-
ra, Carolina Barbosa (Pro-Ar_UFBA), Álvaro Cruz (UFBA), Aurea Paste 
(UFBA), Jedson Nascimento (CEREM, Hospital Santa Izabel e CREMEB), 
Marília Santini (INI-Fiocruz) e Ivan Paiva (SAMU).

O projeto contou com a colaboração de professores e alunos de esco-
las médicas das seguintes instituições: Universidade Federal da Bahia 
– UFBA, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Universidade do 
Estado da Bahia – UNEB, Universidade Estadual de Feira de Santana – 
UEFS, Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Universidade Esta-
dual do Sudoeste da Bahia – UESB, Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia – UFRB, Universidade Federal do Sul da Bahia- UFSB, Centro 
Universitário UniFG, UNIFACS, Uni-FTC e Unime.

O Tele Coronavírus teve ainda o apoio da Associação Bahiana de Me-
dicina, Comissão Estadual de Médicos Residentes e da Fesf Tech. As 
secretarias estaduais envolvidas são a Secretaria de Saúde (Sesab), de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), do Planejamento (Seplan), de 
Segurança Pública (SSP), da Administração (Saeb), da Infraestrutura 
(Seinfra) e Secretaria de Comunicação (Secom).
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Plataforma de diagnóstico da Covid-19 é 
implementada na Fiocruz Bahia
Implantada em julho de 2020, a Plataforma de Diagnóstico para a Co-
vid-19 da Fiocruz Bahia tem como prioridade pacientes provenientes de 
cidades com menor acesso a laboratórios de diagnósticos e populações 
em situação de vulnerabilidade social. A estrutura tem capacidade para 
realizar 200 testes por dia, com resultados liberados em até 48h. 
Nos dois primeiros meses de funcionamento, a plataforma chegou a 
realizar 7.600 testes para detecção do coronavírus. 

A instituição analisou amostras de populações indígenas e comunidades 
quilombolas da Bahia, além dos municípios de Salvador e Irecê. Também 

foram analisadas as testagens semanais dos funcionários e colaborado-
res que precisam manter atividades presenciais na própria instituição. 

O teste molecular realizado na Plataforma de Diagnóstico, chamado 
de Transcrição Reversa seguida de Reação em Cadeia da Polimerase 
(RT-qPCR), reconhecido como uma das técnicas de diagnóstico mais 
confiáveis, identifica o RNA do vírus através do swab nasofaríngeo. A 
testagem da Covid-19 é fundamental para a implementação de medi-
das de vigilância sanitária, bem como para monitoramento e controle 
da infecção durante a pandemia. 
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As equipes são compostas por alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que se voluntariaram para participar e foram selecionados de 
acordo com as habilidades em biologia molecular. A implementação da Plataforma de Diagnóstico para Covid-19 na Fiocruz Bahia foi con-
solidada por meio de cooperação com Distritos Sanitários Especiais Indígenas da Bahia (DSEI/BA), o Laboratório Central de Saúde Pública 
(LACEN/BA), a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB) e a Prefeitura de Salvador, em consonância com a Coordenação de Vigilân-
cia em Saúde do Ministério da Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz. Os kits para diagnóstico são desenvolvidos pelos institutos de 
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), no Rio de Janeiro, e de Biologia Molecular do Paraná (IBMP).
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A Fiocruz Bahia e a Prefeitura de Salvador firmaram um acordo de coo-
peração técnico-científica para dar apoio ao diagnóstico da Covid-19 na 
capital, ampliando em 500 o número de testes a serem realizados por dia. 
O convênio, firmado no dia 1º de abril,  também permite a validação téc-
nica das ações municipais, a partir da análise dos dados da Covid-19 na 
cidade, da revisão do plano de contingência para o combate à pandemia e 
da disseminação das informações para a população mais carente. 

Com validade de dois anos, o convênio foi apresentado à imprensa, no Pa-
lácio Thomé de Souza, pelo prefeito ACM Neto e pela diretora da Fiocruz 
Bahia, Marilda Gonçalves, além do secretário municipal da Saúde (SMS), 
Leo Prates. O prefeito salientou a importância da Fiocruz como uma das 
instituições mais preparadas e com o melhor requisito técnico para dar 
suporte na tomada de decisões, principalmente neste período em que a 
cidade deverá entrar em uma fase mais complexa de enfrentamento da 
pandemia. 

“As decisões precisam ser cada vez mais respaldadas por opiniões técnicas 
qualificadas. Sendo assim, a equipe da Fiocruz traz a possibilidade de com-
paração da situação de Salvador com o que vem acontecendo em outros 
lugares do Brasil para que a Prefeitura, como vem fazendo desde o iní-
cio, tenha condições de tomar as medidas necessárias, adotar as melhores 
ações em políticas públicas e, sobretudo, definir os rumos para que a capi-
tal possa vencer o coronavírus”, declarou ACM Neto.

Parceria entre Fiocruz Bahia e 
Prefeitura de Salvador para 
enfrentamento ao coronavírus

 “As decisões precisam ser cada vez mais res-
paldadas por opiniões técnicas qualificadas. 
Sendo assim, a equipe da Fiocruz traz a pos-
sibilidade de comparação da situação de Sal-
vador com o que vem acontecendo em outros 
lugares do Brasil para que a Prefeitura, como 
vem fazendo desde o início, tenha condições 
de tomar as medidas necessárias, adotar as 
melhores ações em políticas públicas e, sobre-
tudo, definir os rumos para que a capital possa 
vencer o coronavírus”, declarou ACM Neto. 
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“Nesse momento de pandemia, é importante essa integração entre os poderes. Como a Fiocruz é um órgão federal (vinculado ao Ministério da 
Saúde) e que tem uma atuação forte em saúde pública, a instituição vem para reforçar as ações dentro de Salvador para enfrentar essa situação 
de uma maneira que todos saiam vencendo. É mais um reforço às ações que já estão sendo realizadas pela Prefeitura, de forma que a gente possa 
contribuir para melhorar e reforçar o sistema de saúde”, ressaltou a diretora Marilda Gonçalves.

Ações
Uma das iniciativas possibilitadas pelo convênio é o apoio no diagnóstico dos casos de Covid-19 na capital. Estes testes são feitos pela Fiocruz 
Bahia, a partir de material colhido nas unidades de saúde e encaminhados pelos laboratórios centrais estadual e municipal.

A Fiocruz Bahia também iniciou, através do Centro de Integração de Dados e Conhecimento em Saúde (CIDACS) da instituição, análise dos dados 
da Covid-19, utilizando modelos matemáticos para comparação com outros locais no Brasil e no mundo sobre a evolução da curva de transmissão 
do coronavírus, perfil dos pacientes infectados e localidades dos casos, por exemplo. Os resultados vão subsidiar as ações a serem adotadas pelo 
município, a exemplo dos decretos que restringem a circulação de pessoas e incentivam o isolamento social, conforme orientação das autoridades 
sanitárias.

Outro eixo é o apoio nas ações de comunicação em saúde para divulgar, ao máximo, as 
informações sobre a pandemia aos cidadãos, principalmente nas comunidades mais 
carentes. A estratégia deverá envolver desde conteúdos digitais até a orientação a 
ser levada pelos agentes comunitários de saúde para a população, no intuito de, 
através da informação, contribuir para o achatamento da curva de transmissão 
do coronavírus.

A lista contempla ainda a revisão do plano de contingência municipal pela ins-
tituição federal para proposição de melhorias nas decisões iniciais e validação 
das ações a serem adotadas. De acordo com o secretário Leo Prates, a Fio-
cruz vai colaborar com o Centro de Operações ao Enfrentamento do Coro-
navírus, que foi montado na SMS e que dialoga com diversas entidades para 
criação de modelos e contribuição na adoção de estratégias para combate 
à Covid-19.
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Diante da pandemia da Covid-19, os profissionais da Fiocruz Bahia atuaram em diversas frentes com o objetivo de formular respostas para a so-
ciedade, contribuindo para avanços na saúde pública. Dentre as iniciativas apoiadas estão as atividades do Centro de Operações de Emergência 
em Saúde (Coes), da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), responsável pela coordenação das ações de resposta às emergências em 
saúde pública na Bahia, que conta com o apoio do pesquisador Guilherme Ribeiro. O cientista foi convidado para fazer parte do grupo em virtude 
de sua formação médica em infectologia e epidemiologia e pela experiência prévia durante investigação de surtos em Salvador.

A chefe do serviço de Qualidade e Biossegurança da Fiocruz Bahia, Hilda Carolina de Jesus Rios Fraga, participou do projeto “Controle de leitos 
de campanha de paciente da Pandemia Covid-19”, da equipe do Doutorado de Difusão do Conhecimento (DMMDC) do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). A servidora da Fiocruz Bahia e aluna do DMMDC contribuiu com ações e informações relacionadas 
às medidas de biossegurança de pacientes com Covid-19 internados em hospitais de campanha na Bahia e de profissionais que estão trabalhando 
nestes ambientes na linha de frente no atendimento ao paciente. 

Servidores da Fiocruz Bahia atuam em 
diversas frentes de combate à Covid-19

MARILDA 
GONÇALVES 

RICARDO 
KHOURI

MILENA 
BOTELHO

 

MAURÍCIO 
BARRETO

GUILHERME 
RIBEIRO 

HILDA RIOS 
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O pesquisador Ricardo Khouri, em associação com a Secretaria de Ciência,Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTI), participou de uma 
ação conjunta com as Instituições de Ensino Superior - IES, visando a aquisição de equipamentos e insumos para ampliar a capacidade de testagem 
para o SARS-COV-2 na Bahia. Já a pesquisadora Milena Botelho é membro do comitê de assessoramento e colaboradora na testagem de Kits de 
testes rápidos da Sesab. A cientista também compõe a equipe de estruturação do serviço de diagnóstico para a Covid-19 no Senai-Cimatec. 

Além deles, o pesquisador e coordenador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde (Cidacs), Maurício Barreto, integra 
o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, criado para propor medidas combinadas entre os governos dos estados 
e municípios da região. 

A pesquisadora Marilda Gonçalves também faz parte do grupo engajado nas iniciativas de enfrentamento à pandemia participando de uma rede 
de discussão sobre as alterações hematológicas e de coagulação na Covid-19, que tem como integrantes médicos atuantes em hospitais da rede 
estadual da Bahia. 



A Fiocruz Bahia coordenou o treinamento de 92 profissionais, da Secretaria Municipal de Saúde 
de Salvador (SMS), para realização do inquérito sorológico da Covid-19 na capital baiana. A 
capacitação contou com aulas ministradas por pesquisadores, pós-doutorandos e estudantes de 
pós-graduação vinculados à Fiocruz e à Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O inquérito teve como principal objetivo estimar a magnitude das infecções por coronavírus na 
população dos 12 distritos sanitários que compõem Salvador e analisar a transmissão e a evolu-
ção do vírus na cidade. A investigação foi realizada através da testagem de uma amostra repre-
sentativa da população selecionada por sorteio. Este tipo de seleção é importante para estimar 
de forma mais fidedigna possível a proporção de pessoas que se infectaram pelo coronavírus.

Segundo o pesquisador da Fiocruz Bahia, Guilherme Ribeiro, os números de casos registrados 
da doença representam apenas os casos sintomáticos que procuraram atendimento médico e 
tiveram suspeita clínica ou confirmação diagnóstica. “Uma fração dos sintomáticos respirató-
rios atendidos em unidades de saúde pode não ter sido notificada e uma outra fração desses 
indivíduos não buscou atendimento ou testagem e, por isso, não pode ser notificada. Além disso, 
a maior parte das infecções pelo coronavírus é assintomática. Por isso, a contagem oficial do 
número de pessoas que se infectaram subestima a real quantidade de pessoas infectadas pelo 
vírus”, comenta Ribeiro.

Segundo Guilherme, esse tipo de investigação também tem o potencial de estimar a velocidade 
de propagação do vírus, quando realizado sequencialmente; identificar grupos com maior risco 
de se infectar; e de caracterizar as manifestações clínicas mais comuns. Além disso, pode esti-
mar a frequência de infecções assintomáticas e por quanto tempo uma pessoa fica protegida de 
uma nova infecção. 

Fiocruz Bahia realiza capacitação para 
inquérito sorológico de Covid-19 

92
PROFISSIONAIS, DA 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE TREINADOS
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Pensando em incentivar os cuidados com a saúde e a qualidade de vida das pessoas com 
doença falciforme, especialmente durante a pandemia da Covid-19, a Fiocruz Bahia lançou 
o projeto Divulga Doença Falciforme, uma ação promovida pela instituição em parceria com 
profissionais da saúde, pesquisadores e pessoas que convivem com a doença.

Utilizando perfis nas redes sociais Twitter,  Facebook  e  Instagram, as publicações têm 
como principal objetivo o compartilhamento de informação segura, de forma clara e aces-
sível. A ação integra o projeto Divulgação Científica para Pessoas com Doença Falciforme 
e seus Familiares, apoiado pela Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação 
(VPEIC) da Fiocruz.

A Fiocruz Bahia ocupa posição de destaque na produção de pesquisas sobre a doença fal-
ciforme e seus impactos perante a sociedade, promovendo projetos multidisciplinares que 
possibilitam a sensibilização da comunidade com relação aos vários eventos clínicos que 
acometem os indivíduos com a doença, sua origem, os cuidados e atenção necessários ao 
acompanhamento dos pacientes. As pesquisas abordam ainda as principais estratégias ne-
cessárias à educação dos familiares que lidam no seu dia a dia com a doença, como é o caso 
do Laboratório de Investigação em Genética e Hematologia Translacional (LIGHT), do IGM.

Iniciativa utiliza redes sociais para 
orientar pessoas com doença falciforme  

@DDFALCIFORME

#DivulgaDoençaFalciforme



Fiocruz Bahia participa de rede 
de apoio à mulheres em situação 
de vulnerabilidade social
Com o objetivo de minimizar o impacto causado na vida das mulheres pelas medidas 
sanitárias e de isolamento social necessárias ao combate do coronavírus, a Fiocruz 
Bahia se uniu a outras instituições que fazem parte da Rede Mulher Solidária, uma 
iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPMBA).

O grupo reúne representantes da Defensoria Pública (DPE-BA), do Tribunal de Justiça 
(TJ-BA), do Ministério Público da Bahia (MP-BA), da Federação das Indústrias do Esta-
do da Bahia (FIEB) e Fecomércio-BA por meio da CME – Câmara da Mulher Empresária. 
A Rede tem o apoio do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Corpo de Bom-
beiros, da Procuradoria Geral do Estado (PGE), do Teatro Castro Alves e Shopping Barra.

A Rede Mulher Solidária atua na captação de recursos, itens alimentícios e de higiene pessoal, 
além de mobilizar pessoas e instituições a fim de garantir a aquisição dos materiais e produtos para 
compor o Kit Mulher Solidária, distribuído entre grupos, coletivos e associações de mulheres em situação de vulnerabilidade social 
nos bairros de Salvador e municípios mais atingidos pela Covid-19. 

A Rede atende especialmente às mulheres chefas de famílias monoparentais, ou seja, aquelas que criam seus filhos e filhas sozinhas. 
Na Bahia são quase três milhões de pessoas que compõem essas famílias, correspondendo a aproximadamente 19% da população 
e 44% das composições familiares, segundo estudo realizado em 2018, pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI) em parceria com a SPM-BA, a partir de dados do IBGE. 
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A pesquisadora da Fiocruz Bahia, Isadora Siqueira, em conjunto com as professoras da Faculdade de 
Farmácia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Soraia Cordeiro e Junia Dutra, articularam uma 
campanha para fabricação de máscaras para população indígena baiana, como medida de enfrenta-
mento ao coronavírus. A produção foi destinada a comunidades indígenas do sul da Bahia, região com 
número crescente de infecções, sendo populações de maior risco, como os Pataxós e Tupinambás. 

A ideia de realizar a campanha surgiu em um grupo de pesquisa em saúde indígena coordenado pela 
pesquisadora, do qual as professoras da UFBA fazem parte. “Conversando com outros membros desse 
grupo pensamos em iniciar essa ação e ajudar na proteção dos indígenas do nosso estado. Estamos 
formando uma rede de costureiras que irão confeccionar as máscaras das suas casas”, contou Isadora.

A Bahia conta com cerca de 31 mil indígenas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE). Para Isadora, é importante dar atenção à saúde dos povos, considerando que estão 
entre os grupos mais vulneráveis ao contágio pelo coronavírus, tendo em vista dados prévios de outras 
doenças infecciosas nessas comunidades. 

Apoio à campanha de fabricação de 
máscaras para população indígena

“Conversando com outros membros 
desse grupo pensamos em iniciar 
essa ação e ajudar na proteção dos 
indígenas do nosso estado. Estamos 
formando uma rede de costureiras 
que irão confeccionar as máscaras 
das suas casas”, contou Isadora.
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Chamada Pública contemplou 
projetos em apoio à populações 
vulnerabilizadas 
Treze projetos baianos foram contemplados na Chamada Pública de Apoio a 
Ações Emergenciais Junto a Populações Vulnerabilizadas, lançada pela Funda-
ção Oswaldo Cruz. As propostas contempladas estão localizadas nas cidades 
de Cachoeira, Caem, Cruz das Almas, Feira de Santana, Jaguaripe, Salvador, 
Taperoá e Vitória da Conquista. 

No total, foram selecionados 145 projetos de organizações com reconhecida 
atuação. Para cada proposta do edital, um servidor da Fundação foi designado 
para prestar acompanhamento técnico. Na Fiocruz Bahia, seis assessores foram 
encarregados de acompanhar os projetos de diversos estados, de todas as re-
giões brasileiras. 

Para a diretora da Fiocruz Bahia, Marilda de Souza Gonçalves, a Chamada Pú-
blica destacou-se em meio às ações realizadas pela instituição em relação às 
respostas emergenciais ao enfrentamento do SARS-CoV-2 (Covid-19). Para Ma-
rilda, esta forma de apoio e o número de populações em situação de vulnera-
bilidade que se candidataram ao edital refletem o quanto a pandemia expôs a 
situação crítica relacionada à desigualdade social existente no país. 

“Foram contempladas 13 propostas no Estado da Bahia e a resposta obtida com-
prova, mais uma vez, que a Fiocruz é uma instituição voltada para respostas im-
portantes de saúde pública e reforça a sua missão e integridade na condução de 
políticas públicas ao longo dos seus 120 anos de existência”, ressaltou a diretora.

“Foram contempladas 13 pro-
postas no Estado da Bahia e 
a resposta obtida comprova, 
mais uma vez, que a Fiocruz é 
uma instituição voltada para 
respostas importantes de saú-
de pública e reforça a sua mis-
são e integridade na condução 
de políticas públicas ao longo 
dos seus 120 anos de existên-
cia”, ressaltou a diretora.



Fiocruz Bahia lança site especial 
sobre coronavírus  
Com o objetivo de levar informação séria e segura 
para a população, a Fiocruz Bahia lançou um site 
especial sobre o coronavírus, agregando conteúdo 
jornalístico, ações institucionais, produção cientí-
fica, divulgação de boletins epidemiológicos, en-
frentamento às fake news e orientações sobre a 
Covid-19.

A iniciativa faz parte das ações de enfrentamen-
to à pandemia, desenvolvidas pela instituição que 
tem realizado diversas ações, dentre elas, a pro-
dução e distribuição de conteúdo que possa cola-
borar com informações e esclarecimentos acerca 
da doença.

HTTPS://CORONAVIRUS.BAHIA.FIOCRUZ.BR/
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Capa



Mesmo com os impactos causados pela pandemia da Covid-19, a Fiocruz Bahia conseguiu alcançar índices satisfatórios no ano de 2020. Dados da 
Vice-Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Serviço de Referência mostram que os indicadores alcançaram a taxa de 4,90 para a 
produção de publicações indexadas por servidores em pesquisa e 96% para o indicador percentual de artigos publicados com fator de impacto ≥ 2.

Os resultados são fruto do investimento que vem sendo feito em pesquisa na Fiocruz Bahia e reflete o comprometimento do corpo profissional da 
unidade. 

36

Indicadores superam metas estabelecidas para 2020

PUBLICAÇÕES 
INDEXADAS POR 
SERVIDORES EM 

PESQUISA

PERCENTUAL 
DE ARTIGOS 
PUBLICADOS

COM FATOR DE 
IMPACTO ≥ 2 

96%

4,9



Em 2020, foram publicados 235 artigos científicos, com Média de Fator de Impacto de 3,381. Os números são resultado dos investimentos do Ins-
tituto Gonçalo Moniz nas áreas de pesquisa como os editais internos, Taxa de Bancada, concursos e de produção e divulgação do conhecimento. 

A instituição dedicou parte do seu orçamento ao financiamento de artigos publicados na modalidade Open Access. As publicações foram dispo-
nibilizadas em plataformas como a PLoS, Frontiers, BMC e Nature (Scientific reports). Em 2020, 67 artigos foram publicados nessa modalidade, 
o que representou 34% da produção total, e envolveu o total investido de R$ 771.172,21. O valor representa o aumento de 68,92% em relação ao 
destinado em 2019 e também representou um aumento progressivo quando comparado a anos anteriores.
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Com 235 artigos científicos publicados, taxa de 
investimento é 68, 92% maior que em 2019

235

67

R$ 771.172,21

3,381

ARTIGOS 
CIENTÍFICOS
PUBLICADOS

ARTIGOS NA 
MODALIDADE 
OPEN ACCESS

TOTAL 
INVESTIDO

MÉDIA DE FATOR 

DE IMPACTO 
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26% da produção 
científica do IGM, em 
2020, são fruto da 
interação entre 
laboratórios

Em 2020, 26% das publicações rea-
lizadas são da interação entre labo-
ratórios do Instituto Gonçalo Moniz. 
Destes, 21% corresponde a trabalhos 
compartilhados entre dois laborató-
rios, 4% entre três laboratórios e 1% 
entre quatro laboratórios. Os resul-
tados evidenciam o potencial de uma 
rede de interação entre os profissionais 
da Fiocruz Bahia que, juntos, avançam 
em descobertas científicas e compar-
tilhamento de técnicas inovadoras, as 
quais contribuem para o fortalecimen-
to do Sistema Único de Saúde e trazem 
benefícios para a sociedade.
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Dedicada ao investimento em pesquisa, em 2020, a Taxa de Banca-
da registrou um aumento de 15,91% nos valores investidos, em rela-
ção ao ano de 2019. Esse foi o maior crescimento registrado desde 
2017, mesmo sob os impactos causados pela pandemia da Covid-19. 
Neste ano, onze laboratórios, além do Centro de Integração de Da-
dos e Conhecimentos para a Saúde (CIDACS) foram contemplados 
com o total de R$ 1.643.236,01. 

Durante o ano de 2020, foram analisadas pelas plataformas 
tecnológicas e de serviços o total de 39.117 amostras. Destas, 
27.005 foram realizadas pela plataforma de PCR, 6.623 pelo 
sequenciamento de DNA, 5.268 pela plataforma de citometria 
e 221 pela microscopia. 
Para essas atividades, via FEP, que envolve o repasse de usuários 
externos, foram utilizados recursos no total de R$ 40.363,85.

Investimento em taxa de bancada 
cresce cerca de 15% em 2020

Serviços e plataforma
39.117

6.623

5.268

AMOSTRAS 
ANALISADAS

27.005
PELA 

PLATAFORMA 
DE PCR

PELO 
SEQUENCIAMENTO 

DE DNA

PELA 
PLATAFORMA DE 

CITOMETRIA

221
PELA 

MICROSCOPIA
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O Serviço de Histotecnologia (SH) tem como missão a rea-
lização do processamento de amostras anatomopatológicas 
humanas e não humanas, originárias de projetos de pesquisa 
desenvolvidos na Fiocruz Bahia. O SH também realiza técnicas 
para o preparo de lâminas histológicas em atendimento aos 
múltiplos usuários da instituição, além de manter um acer-
vo constituído por blocos, lâminas e documentos produzidos a 
partir de materiais de biópsias e peças cirúrgicas resultantes 
de pesquisas. Durante o ano de 2020, foram processadas o 
total de 1.237 amostras. Destas, 751 foram amostras experi-
mentais e 486 de diagnóstico e serviço de referência. 

No Biotério, foram realizadas as análises de 
2.102 camundongos e 50 hamsters. Além de 
202 hamsters e 314 camundongos para ou-
tras unidades da Fiocruz. Totalizando 2.668 
animais. 

Serviço de Histotecnologia  

Biotério 

AMOSTRAS 
FORAM 

PROCESSA-
DAS 

EM 2020

1.237
O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) prosse-
guiu, durante o ano de 2020, com as suas ati-
vidades relacionadas à gestão da inovação, em 
especial, buscas de informação tecnológica em 
documentos de patentes, acompanhamento e 
monitoramento dos resultados das pesquisas e 
estímulo à formalização das parcerias entre pro-
fissionais vinculados à área da pesquisa e outras 
instituições. 

NIT

TOTAL DE DEMANDAS  NIT - IGM
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Ao longo de 2020, a Gestão da Cooperação Internacional em Pesquisa prosseguiu 
com as seguintes atividades vinculadas às suas atribuições: o assessoramento à im-
plementação da Política Internacionalização da Fiocruz e suas estratégias de forma-
ção de redes colaborativas internacionais em pesquisa; a coordenação do Eixo Inter-
nacional do Planejamento Estratégico do IGM; o assessoramento aos pesquisadores 
nas ações com parceiros estrangeiros, na aplicação de projetos à agências interna-
cionais, e situações que requeiram suporte institucional; estabelecimento de procedi-
mentos para formalização de Acordos de Cooperação internacional em pesquisa no 
âmbito do IGM; assessoramento da Diretoria provendo análises técnicas e integrando 
as ações que geram cooperação internacional em pesquisa; representação do IGM na 
Câmara Técnica de Cooperação Internacional – CTCI,  contribuindo com as ações na 
área da diplomacia da saúde promovidas pelo CRIS em missões institucionais. 

Gestão da Cooperação Internacional 
em Pesquisa – GECOP   

CANADÁ  - ESTADOS UNIDOS - REINO UNIDO - ARGENTINA - URUGUAI  - ESPANHA
BENIN - GANA - NIGÉRIA  - ITÁLIA  - FRANÇA  - ÍNDIA - GRÉCIA - SUÍÇA
DINAMARCA - ÁFRICA DO SUL - CHILE - BÉLGICA - ALEMANH - PERU

O laboratório NB3 tem as seguintes atri-
buições: controle dos parâmetros técnicos 
(pressão, temperatura e umidade); estabe-
lecimento de normas e procedimentos para 
utilização do laboratório; controle e acom-
panhamento dos trabalhos internos dos pes-
quisadores; manutenção da estrutura física 
adequada; verificação e controle dos diver-
sos equipamentos internos e externo ao la-
boratório. 

Em 2020, os destaques relacionados ao labo-
ratório NB3 abrangeram a reforma estrutu-
ral com reparos na pintura, consertos, troca 
de chillers, sistema de automação; aquisição 
de equipamentos como freezers, geladeiras 
e autoclave, e treinamento de pessoal. 

Laboratório NB3 
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O Ministério da Saúde e a Fiocruz Bahia lançaram, no dia 13 de fevereiro, o teste rápido para diag-
nóstico de leptospirose. O kit diagnóstico, que será executado em ambiente hospitalar, foi desen-
volvido por pesquisadores da Fiocruz Bahia a partir da parceria com Bio-Maguinhos, unidade 
produtora de imunobiológicos da Fiocruz nacional. O teste identifica, em sangue total, soro 
ou plasma, anticorpos para a leptospirose, apresentando resultado em até 20 minutos. 

O desenvolvimento do kit diagnóstico foi liderado pelo pesquisador da Fiocruz Bah-
ia, Mitermayer Galvão dos Reis, junto ao professor da Universidade de Yale 
(EUA) e pesquisador externo da instituição, Albert Ko. Durante o lança-
mento, Mitermayer Reis apresentou como foi realizada a pesquisa 
até a materialização do produto. “Isso é resultado de um esforço 
coletivo. Agradeço a todos os parceiros”, comemorou.

Na abertura do evento, André Luiz de Abreu, coordenador 
Geral de Laboratórios de Saúde Pública – CGLAB, da Secre-
taria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde 
(MS), ressaltou a importância de disponibilizar para a popula-
ção um produto desenvolvido numa instituição pública de referên-
cia. “Isso é mostrar que nosso país tem capacidade produtiva, de 
desenvolvimento e de atender a sua população, com tecnologia 
e confiança”, afirmou.

O diretor do Departamento de Imunizações e Doenças 
Transmissíveis (SVS/MS), Julio Croda, agradeceu ao 
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ao 

Teste rápido de leptospirose é lançado 
na Fiocruz Bahia
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secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, pelas escolhas mais técnicas 
em investimento e execução orçamentária para as ações que possam gerar impacto 
na saúde da população brasileira.

“Esse é um momento de retorno para sociedade, principalmente no sentido de todo 
investimento que é feito em tecnologia e inovação, sendo um produto eminentemente 
nacional. Iremos disponibilizar esse kit em um momento importante de enchentes em 
São Paulo e Minas Gerais, porque o tratamento faz diferença, evita a progressão da 
leptospirose e diferenciá-la de outras doenças febris é fundamental”, declarou.

O coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz, Ri-
valdo Venâncio, felicitou os pesquisadores do projeto que começou há, aproximada-
mente, 20 anos. “Essa é uma conquista do SUS. Parabenizo todos que trabalharam 
nesse projeto que é uma construção de vida. Quando a gente olha, desde as primeiras 
ideias até chegar a um produto como esse, tem muitas horas no laboratório, tem mui-
to trabalho”, pontuou.

Marilda Gonçalves, diretora da Fiocruz Bahia, destacou que a leptospirose é um pro-
blema grave de saúde pública e falou sobre a dificuldade de se fazer o diagnóstico di-
ferencial para que o tratamento seja instituído de maneira rápida. “É uma honra fazer 
o lançamento aqui, na Fiocruz Bahia. Parabenizo a todos os pesquisadores envolvidos, 
é uma satisfação participar desse momento e ver a concretização desse trabalho”, 
comentou. 

Maurício Zuma, diretor de Bio-Manguinhos, observou que esse trabalho é um exem-
plo de como fazer inovação. “O desenvolvimento desse kit trouxe uma geração de 
pesquisadores que soube transformar o conhecimento em algo prático, o que é com-
plexo de se fazer. Bio-Manguinhos está totalmente preparada para fazer a produção 
do kit, que será muito importante para a vigilância epidemiológica”. Também esteve 
presente ao evento Antônio Ferreira, coordenador do Programa de Desenvolvimento 
Tecnológico de Reativos para Diagnóstico de Bio-Manguinhos.
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Pesquisador da Fiocruz Bahia tem projeto 
selecionado pelo Instituto Serrapilheira
O pesquisador da Fiocruz Bahia, Tiago Gräf, foi um 
dos jovens pesquisadores contemplados na 3ª Cha-
mada Pública de Apoio à Ciência do Instituto Serapi-
lheira, com o projeto “Identificação de vírus neuro in-
vasivos em casos de encefalite aguda no Nordeste do 
Brasil”, que tem como coautora a pesquisadora Isa-
dora Cristina de Siqueira, também da Fiocruz Bahia.

Com o crescimento dos casos de encefalite no Nor-
deste do Brasil, o projeto tem como objetivo investi-
gar quais os patógenos causadores dessa emergên-
cia em saúde, focando na endemia ou circulação de 
novas arboviroses na região.

A encefalite é uma síndrome neurológica grave, com 
alta mortalidade e potencialmente incapacitante, 
podendo ser ocasionada por infecção bacteriana ou 
viral no cérebro. A identificação do agente etiológico 
dos casos de encefalite ainda é desafiadora e poucos 
estudos buscaram investigar a epidemiologia desta 
patologia no país.

“Nossa hipótese é que as arboviroses estão causan-
do esse elevado número de casos de encefalite no 
nordeste brasileiro, que pode ter relação com vírus 

endêmicos na região ou novos vírus recentemente in-
troduzidos”, explicou Tiago Gräf.

Segundo o pesquisador, o projeto tem uma aborda-
gem abrangente de métodos, incluindo metagenômi-
ca e cultura de vírus, para identificar os patógenos 
causadores de encefalite no Brasil. Isso pode revelar 
novas informações sobre os agentes causadores da 
doença que podem ser usadas para desenvolver uma 
abordagem de diagnóstico mais focada.

O Serrapilheira procurou selecionar pesquisadores 
com perguntas ambiciosas que buscassem, sobretu-
do, compreender questões fundamentais da ciência, 
ainda que os projetos envolvessem estratégias de ris-
co.

Os contemplados receberão até R$ 100 mil, cada, 
para investir em seus projetos e serão reavaliados 
após um ano. A partir daí, até três projetos terão o 
apoio renovado e receberão até R$ 700 mil – com 
bônus de R$ 300 mil destinados à integração e for-
mação de pessoas de grupos sub-representados na 
ciência – para investir em suas pesquisas por três 
anos.

TIAGO GRÄF

ISADORA CRISTINA DE SIQUEIRA
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A Academia Brasileira de Ciências (ABC) divulgou, no dia 03 de dezem-
bro, o resultado das eleições para membros titulares, correspondentes, 
colaboradores e afiliados. Da Fiocruz, foram eleitas como membros ti-
tulares a presidente da Fundação, Nísia Verônica Trindade Lima, na ca-
tegoria Ciências Sociais, e a pesquisadora da Fiocruz Bahia, Milena Bo-
telho Pereira Soares, na categoria Ciências Biomédicas. Além de Milena, 
já são membros titulares da ABC os pesquisadores da Fiocruz Bahia, 
Aldina Maria Prado Barral, Edgar Marcelino de Carvalho Filho, Manoel 
Barral Netto e Maurício Lima Barreto. 

Segundo Milena Soares, a eleição para a Academia Brasileira de Ciên-
cias é um reconhecimento de seu trabalho e dedicação à vida acadêmi-
ca por seus pares, membros da academia. “Traz um reforço ao grupo 
de mulheres que lá atuam, que são minoria na composição da Acade-
mia. Reforça também o grupo de cientistas da região Nordeste, já que a 
maioria dos acadêmicos são do Sudeste e Sul do país”, comentou.

Os eleitos tomaram posse no dia 1º de janeiro de 2021. Os membros 
afiliados, tradicionalmente, costumam ter suas cerimônias de posse as-
sociadas a simpósios científicos em cada região, para que apresentem 
suas pesquisas. Em 2020, os eventos foram suspensos, em função da 
Covid-19.

Presidente e pesquisadora da Fiocruz são eleitas 
membro da Academia Brasileira de Ciências



46

A Fiocruz Bahia teve 4 projetos contemplados no Edital Ideias e Pro-
dutos Inovadores – Covid-19, para apoio a propostas que pudessem 
trazer ações, decisões e respostas rápidas, articulando diferentes 
grupos de pesquisa de modo a trabalhar de forma colaborativa no 
enfrentamento da pandemia.

No Edital Geração de Conhecimento – Enfrentamento da Pande-
mia e Pós-Pandemia Covid-19, que visa apoiar propostas nas áreas 
definidas pela Fiocruz como prioritárias para a pandemia, visando 
acúmulo de conhecimento necessários ao entendimento da doença 
em seus diversos aspectos, a Fiocruz Bahia também teve 4 projetos 
selecionados.

Os editais fazem parte do Programa Fiocruz de Fomento à Inovação 
– Inova Fiocruz, para projetos de pesquisa em áreas estratégicas 
com foco na pandemia de Covid-19, lançados pela Presidência da 
Fiocruz, por meio da Vice-Presidência de Produção e Inovação em 
Saúde (VPPIS), Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas 
(VPPCB) e da Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Insti-
tucional (VPGDI).

Projetos do IGM são 
contemplados em editais 
do Programa Inova Fiocruz
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Com conceito CAPES 6, considerado o melhor avaliado entre os cursos de patologia 
no Brasil, o Programa de Pós-Graduação em Patologia (PgPAT) alcançou a marca 
de 264 mestres e 146 doutores formados nesse programa. 
Em 2020 foram defendidas 11 dissertações e 7 teses.

O Programa, coordenado por Valéria Borges,  tem como Vice-Coordenadora Cla-
rissa Gurgel, e é fruto de um convênio entre a Fiocruz Bahia e a Faculdade de Me-
dicina da Universidade Federal da Bahia (FAMEB/UFBA), funcionando em Ampla 
Associação entre as duas instituições. Esse programa tem como áreas de concen-
tração Patologia Humana e Patologia Experimental, com ênfase em imunopatolo-
gia de doenças infecciosas e crônicas.

Melhor avaliado entre os cursos de patologia 
do país, PGPAT alcança a marca de 264 
mestres e 146 doutores formados

MESTRES DISSERTAÇÕES

DOUTORES TESES

264 11

146 7
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PgBSMI mantém alto índice de desempenho com 
14 dissertações e 8 teses defendidas em 2020

Em 2020, o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia em Saúde e 
Medicina Investigativa (PgBSMI), registrou a defesa de 14 dissertações e 8 
teses, totalizando 212 mestres e 103 doutores egressos do programa que no 
último quadriênio alcançou conceito 6 na CAPES.

O percentual de publicações indexadas de docentes em co-autoria com dis-
centes, em 2020 manteve-se estável, com 88% das publicações dos Servi-
dores em Atividade de Pesquisa (SAP) realizadas em parceria com discen-
tes. O índice demonstra o alto empenho dos SAPs na formação de pessoal 
na área de saúde.
 
Outro indicador do desempenho dos programas analisados em 2020 foi o 
tempo médio de titulação. Esses indicadores sofreram impacto em razão da 
pandemia da Covid-19, porém as medidas alternativas para realização de 
disciplinas e defesas de forma remota, associadas às orientações do Plano 
de Convivência amenizaram o impacto. Desse modo, o tempo médio de ti-
tulação do mestrado, que em 2019, foi de 26 meses, em 2020 passou para 
27 meses. Já para o Doutorado conseguiu-se manter o tempo médio de 
titulação em 51 meses, mesmo índice alcançado em 2019.  

Coordenado por Deborah Bittencourt Mothé Fraga, tendo Luciano Kalabric 
da Silva como vice-coordenador, o programa tem quatro áreas de concen-
tração: Biotecnologia Aplicada à Saúde, Epidemiologia Molecular, Medicina 
Investigativa, Biologia Celular e Biologia Computacional Aplicada à Saúde.

PgPCT dá início a primeira turma de 
Mestrado Profissional da Fiocruz Bahia

Em março de 2020, teve início a primeira turma do Progra-
ma de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica e Translacional 
(PgPCT). Aprovado pela CAPES em 2015, com conceito 3, o 
Programa é financiado pelo Ministério da Saúde em parce-
ria com a Universidade Aberta do SUS (UNASUS).
 
Atualmente, o curso do Mestrado Profissional funciona na 
modalidade semipresencial, com área de concentração em 
Oncologia e conta com 24 estudantes matriculados. Todos 
exercem atividades profissionais em instituições de assistên-
cia em Oncologia na Bahia. O programa, que é coordenado 
por Maria Conceição Almeida e tem como vice-coordena-
dor Edson Duarte, visa preencher uma lacuna na formação 
desses profissionais no que se refere à Pesquisa Clínica e 
Translacional. Em 2020, as atividades presenciais do Pro-
grama previstas foram adaptadas para o Ensino Remoto. 
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Programa Institucional de Iniciação Científica 
contempla 74 bolsistas

Em 2020, foram concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do da Bahia (FAPESB) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPQ) o total de 74 bolsas a estudantes de instituições 
de ensino superior públicas e privadas provenientes de diversos cursos do 
campo da saúde e sociais aplicadas, principalmente de Biologia, Farmácia, 
Biomedicina, Medicina e Biotecnologia. Além disso, o programa orientou 8 
estudantes de Iniciação Científica do ensino médio com bolsas concedidas 
pelo CNPQ. Mais de 1.129 bolsistas já passaram pelo programa de Iniciação 
Científica desde a sua fundação, em 1992.  

O Programa Institucional de Iniciação Científica (PROIIC), coordenado por 
Juliana Perrone Fullan, e que tem como vice-coordenador Bruno Solano, é 
responsável pelo incentivo à vocação científica e formação acadêmica de 
estudantes de graduação de universidades do Estado da Bahia.  Os estu-
dantes inseridos nos programas de Iniciação Científica (PIBIC) e Iniciação 
Tecnológica (PIBITI) têm, não somente, oportunidades para participar de 
projetos de pesquisa desenvolvidos na Fiocruz Bahia, como também, para 
interagir e conviver com pesquisadores e estudantes de pós-graduação, o 
que resulta no incentivo a esses discentes em participar de atividades cien-
tíficas e dar continuidade aos estudos acadêmicos e científicos. 

Iniciação científica para Ensino Médio 

Através de uma parceria com o Colégio Estadual Luís Vian-
na (CELV), com a coordenação de bolsas PIBIC-Em da Fio-
cruz e com o Programa de Vocação Científica da Escola Po-
litécnica de Saúde Joaquim Venâncio (PROVOC / EPSJV), 
coordenado por Juliana Perrone Fullan, tiveram continuida-
de nos seus projetos 8 bolsistas do CNPQ – Ensino Médio. 

Os estudantes participaram da Jornada Virtual PROVOC, 
onde compartilharam os resultados dos projetos em desen-
volvimento. O material elaborado foi compartilhado entre 
estudantes, co-orientadores, orientadores, docentes e fa-
miliares dos estudantes através de um mural no Padlet. 
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Em 2020, a 28ª Reunião Anual de Iniciação Científica ocor-
reu na modalidade remota durante o mês de junho, com 
participação de 62 estudantes, que apresentaram os seus 
projetos para avaliação das bancas examinadoras, às quais 
elegeram os melhores trabalhos a serem premiados.
  
Além disso, os estudantes de iniciação científica apresenta-
ram o andamento dos seus projetos de pesquisa, atividades 
que puderam ser desenvolvidas remotamente, como par-
ticipação em reuniões dos seus grupos de pesquisa e dos 
laboratórios, além de envolvimento nas diversas ativida-
des remotas promovidas pela Fiocruz Bahia, como Sessões 
Científicas, a disciplina Seminários Integrados de Covid e a 
Semana Nacional de Ciência Tecnologia. 

28ª Reunião Anual de 
Iniciação Científica é 
realizada virtualmente 
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No ano de 2020, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família expandiu a sua atuação para o município de Salvador e manteve-se nos 
municípios de Camaçari e Dias D'Ávila, onde já atuava. Também foi formada a turma de residência multiprofissional, com 80 egressos preparados para 
uma atuação multidisciplinar e integral, contribuindo para a reorientação da atenção básica.   

O programa, coordenado por Grace Fátima Souza Rosa e José Santos Souza Santana, é fruto do convênio firmado entre a Fiocruz Bahia e a Fundação 
Estatal de Saúde da Família (FESF) visando contribuir para a reorientação do modelo assistencial, a partir da atenção básica, norteados pelos princípios 
do Sistema Único de Saúde e articulado com a lei que sancionou o Programa Mais Médicos. 

Entre os seus objetivos estão: fortalecer a prestação de serviços de atenção básica e aprimorar a formação em saúde no país; proporcionar maior expe-
riência no campo de prática em atenção básica durante o processo de formação; ampliar a formação nas unidades de atendimento ao SUS, desenvolvendo 
conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira; fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço; aper-
feiçoar profissionais para atuação nas políticas públicas de saúde do país, na organização e no funcionamento do SUS.  

Residência FESF-SUS forma quarta 
turma de profissionais
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Outra iniciativa de formação que passou por algumas adapta-
ções em 2020 foi o Programa de Formação Técnica em Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde (Profortec – Saúde).  A partir 
de março de 2020, as atividades pedagógicas foram adaptadas 
para a modalidade remota e as atividades práticas presenciais 
passaram a ser regulamentadas pelo Plano de Contingência da 
Fiocruz e, posteriormente, pelo Plano de Convivência com a Co-
vid-19. Dentre as principais adaptações está a necessidade de 
prorrogação do prazo para a conclusão da primeira turma, alte-
rado de março de 2021 para setembro de 2021, buscando reduzir 
os prejuízos no desenvolvimento das competências previstas pelo 
programa.  

O programa, que teve início em 2018 como resultado de uma par-
ceria entre a Vice-Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Insti-
tucional e a Vice-Diretoria de Ensino e Informação, é direcionado 
a portadores de diploma de ensino técnico profissionalizante nas 
áreas de ciências da saúde, ciências biológicas e/ou áreas afins. 
A primeira turma conta com 10 estudantes que desde outubro de 
2018 desenvolvem atividades supervisionadas nos laboratórios e 
atividades pedagógicas com base em metodologias ativas de en-
sino-aprendizagem.

PROFORTEC passa por adaptações 
em meio à pandemia da Covid-19
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A 2ª edição do Prêmio Gonçalo Moniz, que em 2020 ocorreu remota-
mente, foi realizada entre 06 de outubro a 04 de dezembro. A iniciativa 
tem como objetivo promover e encorajar os estudantes dos programas de 
pós-graduação da Fiocruz Bahia a apresentarem seus trabalhos, identifi-
cando e premiando seus talentos, além de reunir e integrar a comunidade 
científica da instituição.

Participaram do Prêmio estudantes matriculados ou egressos do Progra-
ma de Pós-graduação em Patologia (PgPAT) e do Programa de Pós-gra-
duação em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa (PgBSMI).

Fiocruz Bahia realiza 2ª Edição 
do Prêmio Gonçalo Moniz 
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LISTA DE VENCEDORES
MESTRADO

PGPAT 
1º lugar: Elaine Oliveira (Orientadora – Claudia Brodskyn)

PGBSMI
1º lugar: Emily Ferreira (Orientador – Fred Luciano Neves)

DOUTORADO 

PGPAT 
1º lugar: Ícaro Silva (Orientador – Natalia Tavares) 

PGBSMI 
1º lugar: Helenita Quadros (Orientadora – Diogo Moreira)

EGRESSOS MESTRADO 

PGPAT 
Amanda Paixão (Orientadora – Juliana Perrone) 

PGBSMI 
Jéssica Lobo  (Orientador – Leonardo Farias) 

EGRESSOS DOUTORADO 

PGPAT - Setondji Modeste (Orientador – Marilda Gonçalves) 

PGBSMI - Samuel Cargo (Orientadora – Darizy Vasconcelos)
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Realizado no dia 03 de fevereiro, o Seminário Desafios da Educação no IGM 2020, teve a finalidade de rever os avanços obtidos na unidade, a 
partir do seminário “Repensar o Ensino 2015 na Fiocruz Bahia”. No evento, foi apresentada a visão da Educação na instituição, bem como o ba-
lanço dos avanços a partir de 2016.

A mesa de abertura contou com a presença da Vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, Cristiani Machado; da di-
retora da Fiocruz Bahia, Marilda Gonçalves; da Vice-diretora de Ensino da Fiocruz Bahia, Patrícia Veras; do idealizador do primeiro seminário de 
ensino e ex-diretor da Fiocruz Bahia, Manoel Barral Netto, e do Coordenador das Ações de Prospecção da Fiocruz, Carlos Gadelha.
Para Cristiani Machado, esse tipo de evento é importante para a realização de um balanço de tempos em tempos, refletindo mais profundamente 
sobre os desafios da educação, uma área tão complexa e importante para o país. “É uma área que sofre de forma aguda os efeitos das conjun-
turas da sociedade”, declarou a vice-presidente.

Marilda Gonçalves agradeceu a presença de todos no evento e destacou a importância de se discutir educação em todas as instâncias. “É o mo-
mento de visibilizar a educação de nosso país, principalmente na Fiocruz”, comentou a diretora.

Fiocruz Bahia realiza Seminário Desafios da 
Educação no IGM 2020
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A vice-diretora de Ensino afirmou que, desde o primeiro seminário de educação, em 2015, houve um processo de crescimento nessa área, com 
muitos desafios, mas também sucesso graças à integração de todos, desde a diretoria, à sede nacional, todos os vices da instituição e a equipe 
de ensino.  “Os desafios vêm com as novas formas de ensino, e a gente vai acrescentando essas novas formas aos nossos projetos”, disse Patrícia 
Veras.

Gadelha trouxe a reflexão de que não é possível fazer ações em educação no presente sem pensar no futuro e que os projetos são construídos com 
planejamento. “É no momento de crise que a gente precisa de projeto de futuro para agir no presente”, comentou.

Já Manoel Barral trouxe para a discussão o fato de que a sociedade enxerga bastante a Fiocruz como instituição de ensino, embora muitas vezes 
a Fundação seja associada apenas com a pesquisa. Barral ainda comentou sobre a grande procura pela área de educação no sítio da Fiocruz, 
com destaque para as formações lato sensu, que não são de pós-graduação. “A gente precisa de uma estruturação e planejamento maior para a 
Fiocruz assumir a educação como algo forte em sua imagem”, sugeriu o pesquisador.

 “É no momento de crise que a gente 
precisa de projeto de futuro para agir 
no presente”, comentou Carlos Gadelha



Ações de ensino 
Papo acadêmico 

O primeiro Papo Acadêmico de 2020, foi promovido pela Coordenação de Ensino, no 
dia 08 de junho, através da plataforma virtual Zoom. No encontro, foram apresenta-
dos os resultados do formulário online distribuído aos estudantes de pós-graduação do 
IGM. Também foram abordadas as discussões na Câmara Técnica de Educação sobre 
os impactos e possíveis soluções para Educação na Fiocruz. 

Além disso, os participantes discutiram a programação das ações referentes à educa-
ção no IGM para os próximos meses, com base no plano de contingência da Fiocruz, 
durante o período da pandemia da Covid-19.
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Edital para propostas de Projetos 
de Divulgação Científica 

Como resultado da primeira turma do curso de Divulgação Científica, 
realizada em 2019, com o objetivo de estimular a divulgação científi-
ca por meio do diálogo entre cientistas e a sociedade, as coordena-
ções dos Programas de Pós-Graduação PGPAT e PGBSMI definiram 
pelo lançamento de um Edital para selecionar projetos de divulgação 
científica desenvolvidos por estudantes dos programas para recebe-
rem suporte financeiro, viabilizando a sua implementação. 

PROJETOS CONTEMPLADOS
Mobilização e Participação Social 

Através da Identificação de Vetores  Camila Freitas Chaves  Mestrado  

Seminário câncer do colo de útero o 
adolescente entendendo o cuidado com 

o corpo da mulher  
Caline Vasconcelos de Oliveira  Mestrado  

Quadrinhos de divulgação científica_ 
histórias de cientistas   Matheus Silva de Jesus  Mestrado  

Feira de Jogos – Abordando a 
diversidade na ciência  

Qeren Hapuk Rodrigues Ferreira 
Fernandes  Doutorado  



Seminários Integrados sobre Sars-Cov-2 
(Covid-19) 

Promovido pela Equipe de Ensino, com apoio da Assessoria de Co-
municação da Fiocruz Bahia, no período de 18 de junho a 01 de 
setembro, o Ciclo de Seminários Integrados sobre Sars-Cov-2 (Co-
vid-19), abordou temas como filogenética do vírus, epidemiologia, 
imunologia, interação vírus-células, vacinas, diagnóstico, tratamen-
to, biologia de sistemas e ética, e contou com a participação de 96 
discentes, sendo 79 da pós-graduação e 17 da Iniciação Científica.

Programa Biotech Bahia 

O Acelera+ é um programa de acele-
ração que busca desenvolver negócios 
sólidos e sustentáveis alinhados com a 
demanda corporativa. Cada programa 
atende até 15 projetos em estágio inicial 
que sairão preparados para atuação no 
mercado. Composto por 12 semanas de 
duração, são 48 h de formação e 12 h de mentorias individuais, além do 
encerramento com a apresentação dos pitches para uma banca. 

A formação, que é uma iniciativa do Programa de Pós-graduação em 
Biotecnologia em Saúde em Medicina Investigativa (PgBSMI) da Fio-
cruz Bahia, conta com o apoio da Diretoria e da Vice-diretoria de En-
sino da instituição, em parceria com o Sebrae. As aulas online foram 
ministradas entre os dias 14 de setembro e 7 de dezembro, por mento-
res de diversas empresas.
 
A equipe vencedora foi a “LVC Check up”, composta pelos estudan-
tes Maria Helena Meirelles, Bruna Martins e Matheus de Jesus, e a 
pesquisadora Deborah Bittencourt Mothé Fraga, que desenvolveu um 
aplicativo para auxiliar veterinários com o diagnóstico da leishmaniose 
visceral canina e o acompanhamento de cães em tratamento contra 
essa doença. 

Em segundo lugar ficou a “Topcool, Mentup”, que teve como integran-
tes os alunos Raiana dos Anjos, Rafael Leonne, Liliane Barreto, Fênix 
Araujo e a pesquisadora externa Darizy Vasconcelos. A Celltox ficou na 
terceira colocação, composta pelos estudantes Diogo Portella, Gabrie-
la Sampaio, Breno Cardim e a servidora Flávia Maciel. 
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Cursos e eventos

Formação em Metodologias Ativas de Ensino 

Nos dias 13 a 17 de janeiro de 2020, foi realizado o quinto módulo da formação. Esta edição, com 16 
concluintes, teve como tema “Estratégias de gamificação para o ensino e saúde” e foi conduzida pelos 
professores Daniel Manzoni, das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU/SP), e por Isa Beatriz Nunes, 
do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 
(IHAC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
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Live Atravessando a Quarentena 

Realizada no dia 10 de julho, a live ‘Atravessando a Qua-
rentena: o novo normal e o velho anormal’ contou com 
a presença do Dr. Marcelo Veras, coordenador do Pro-
grama de Saúde Mental e Estar (PSIU) da Universidade 
Federal da Bahia. A atividade foi promovida pela Vice-
-diretoria de Ensino e Informação do IGM.

No evento, foram discutidos diversos aspectos da pande-
mia da Covid-19 relacionados à subjetividade, bem estar 
e saúde mental. O programa PSIU, através de parceria 
entre as instituições, oferece acolhimento e escuta psi-
cológica em situações de urgência subjetiva para toda a 
comunidade da Fiocruz Bahia. 

Roda de Conversa 

A roda de conversa “Parentalidade na academia: desafios 
e avanços” aconteceu no dia 09 de dezembro, através da 
plataforma Zoom e abordou o projeto Parent in Science, 
que surgiu com o intuito de levantar a discussão sobre o im-
pacto da parentalidade na carreira científica de mulheres 
e homens.  

O evento contou com as palestrantes Fernanda Staniscuas-
ki, coordenadora do Parent in Science e professora da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Camila 
Jacob, mestra pelo Programa de Pós-graduação em Bio-
tecnologia em Saúde e Medicina Investigativa (PgBSMI), 
da Fiocruz Bahia, e embaixadora do Parent in Science, na 
rede Nordeste. A conversa foi moderada pela coordenado-
ra do PGPAT, Valéria Borges. 
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Conferências Clínico Patológicas 

As Conferências Clínico Patológicas ocorreram no período 
de 19 a 21 de novembro de 2020, envolvendo profissionais 
interessados em Patologia Renal, Hepática e da Pele, e 
Ciências da Computação. Em 2020, o evento de abrangên-
cia internacional teve como tema “Roteiros para definição 
de lesão e para diagnóstico em patologia” e foi realizado 
através do Zoom.  

O encontro incluiu mesas redondas, oficinas e conferências 
destinadas a médicos e estudantes de medicina, e pós-gra-
duandos da área biomédica, tendo como pré-requisito a 
aprovação em disciplinas com conteúdo de histologia e de 
patologia geral e profissionais de áreas afins, interessados 
em análise de imagem.  

Saúde Única: relevância dos estu-
dos em Patologia Mamária Com-
parada  

Organizado e apresentado pela Dra. Karine Da-
masceno, com o apoio do Programa de Pós-gra-
duação em Pesquisa Clínica e Translacional, o even-
to ocorreu através da Plataforma Zoom, no dia 
16 de novembro e contou com a participação dos 
palestrantes Dr. Geovanni Cassali, da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Drª. Helenice 
Gobbi, da Universidade Federal do Triângulo Minei-
ro (UFTM). A atividade foi moderada pela Drª. Ma-
rina DeBrot, do AC Camargo Center Center. 
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Os anos de 2020 e 2021 foram marcados por perdas ines-
timáveis de dois estudantes das pós-graduações da Fiocruz 
Bahia. Fabiano Mosquera Simões ingressou como mestran-
do no PgBSMI no primeiro semestre de 2019, quando iniciou, 
sob orientação do Prof. Mitermayer G. Reis, um estudo sobre 
vermes nematoides transmitidos pelo caramujo africano, que 
estão associados ao desenvolvimento de uma meningite eosi-
nofílica em humanos. Fabiano graduou-se em Ciências Bio-
lógicas, no Instituto de Ciências Biológicas da UFBA em 1999. 
Sempre foi apaixonado pela Biologia e por tudo que a profis-
são trouxe para sua vida. Exímio mergulhador e competen-
te ictiólogo, estagiou na Estação Ecológica Ilha do Medo, no 
Laboratório de Nectologia da UFBA, no Projeto TAMAR e no 
Programa REVIZE. Ele concluiu especialização em Ecologia e 
Intervenções Ambientais no Centro Universitário Jorge Ama-
do (UNIJORGE), entre 2008 e 2009, e Vigilância em Saúde 
no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, 
IEP/HSL, entre 2015 e 2016. Em 2006, ingressou na Secre-
taria Estadual de Saúde, em Vigilância em Saúde Ambiental, 
tendo, posteriormente, migrado para o Centro de Controle de 
Zoonoses, quando passou a trabalhar com doenças parasi-
tárias. Ali, redescobriu a paixão por novas áreas da biologia, 
estudando Malacologia, Parasitologia e Epidemiologia, tendo 
contribuído de maneira significativa para os monitoramentos 
em saúde ambiental. Fabiano sempre transmitia paz e com 
sua alegria contagiante foi amado e admirado pelos seus co-
legas e amigos.  

Nascido em 1984 em Staten Island, NY, Eric Lenn Michael 
Paige, iniciou seus estudos universitários na State University 
of Albany em Nova Iorque. Eric amava os esportes. Além de 
excelente estudante, sua vida foi marcada pela dedicação a 
ações humanitárias. Como voluntário para ajudar pessoas 
necessitadas, Eric viajou por diversas partes dos Estados Uni-
dos e para outros países do mundo. Tendo sido selecionado no 
prestigioso programa humanitário Peace Corps, ele se desta-
cou na sua participação voluntária por dois anos em Mocuba, 
em Zambézia, Moçambique, África, onde atuou como profes-
sor de ensino médio. 

Sua primeira experiência no Brasil aconteceu quando Eric se 
tornou bolsista da Louis Stokes Alliances for Minority Partici-
pation (LSAMP) durante o seu college na City State of New 
York. Eric veio para o Brasil como parte da atividade no pro-
grama Global City University of New York, tendo se estabe-
lecido em Feira de Santana, para estudar na Universidade 
Estadual de Feira de Santana por alguns meses em 2014. Em 
2015, retornou ao Brasil para realizar o mestrado em Recur-
sos Genéticos de Plantas na Universidade Estadual de Feira 
de Santana, que finalizou em 2017. Eric foi aceito para cur-
sar o doutorado no PgPAT sob a orientação da Drª. Clarissa 
Gurgel em 2019. Eric era ativo, inteligente e dedicado, tendo 
sido um dos estudantes que se voluntariou para trabalhar na 
Plataforma de Diagnóstico para a Covid-19 da Fiocruz Bahia. 
Querido por todos os colegas, Eric marcou sua presença em 
nossa instituição. 

 In Memorian
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Os estudantes da Fiocruz Bahia Moisés Santana, de Iniciação Científica, e Gabriele Martins, mestranda do Programa de Pós-graduação em 
Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa (PgBSMI), foram premiados na categoria “Melhor Trabalho em Terapia Celular e TMO”, em 
novembro, no Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. 

O trabalho intitulado “Obtenção de células progenitoras hematopoéticas a partir de células-tronco pluripotentes induzidas (IPSC)”, orien-
tado pelo pesquisador da Fiocruz Bahia, Bruno Solano, utilizou um método novo e ainda pouco difundido no Brasil para tentar gerar células 
progenitoras hematopoiéticas através de células-tronco. O objetivo do estudo é estabelecer um protocolo de diferenciação a partir dessas 
células-tronco para obtenção de células sanguíneas que permitam a testagem de drogas para o tratamento da doença falciforme.

Para Moisés, que está iniciando a carreira científica, esse prêmio foi a coroação de muito esforço “por parte de toda a equipe do laboratório 
após diversas horas fazendo experimentos, lendo artigos e tentando entender esse ‘novo mundo’ da terapia celular”, disse.

Gabriele, assim como Moisés, agradeceu à orientação de Bruno Solano e diz se sentir rea-
lizada com essa conquista tão importante. “Representa o reconhecimento de um projeto e 
serve como estímulo para continuar desenvolvendo pesquisa nesta área de terapia celular, 
que eu já trabalhava desde a iniciação científica”, afirmou. 

O orientador destacou a dedicação de toda a equipe envolvida no projeto para conse-
guir dar este importante passo no campo da terapia celular, que é a produção de células 
progenitoras hematopoiéticas in vitro, a partir de células-tronco pluripotentes induzidas. 
“As possíveis aplicações no futuro são muitas. No momento, estamos utilizando células de 
pacientes com anemia falciforme para o estudo da eritropoiese e identificação de novos 
fármacos para o tratamento desta doença, em um projeto apoiado com recursos do Inova 
Fiocruz”, explicou Bruno Solano.

Alunos da Fiocruz Bahia são premiados 
em congresso de terapia celular
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A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) outorgou à discente 
egressa da Fiocruz Bahia, Jaqueline Goes, o Prêmio CAPES de Tese 2020, da área de MEDICINA II, 
pelo Programa de Pós-Graduação em Patologia (PGPAT), curso da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) em Ampla Associação com Fiocruz Bahia. Jaqueline tem graduação em Biomedicina, pela 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, e obteve o mestrado em Biotecnologia em Saúde e 
Medicina Investigativa (PgBSMI), pela Fiocruz Bahia.

A tese intitulada “Vigilância genômica em tempo real de arbovírus emergentes e re-emergentes” foi defendida em 2019, sob orientação do 
pesquisador da Fiocruz, Luiz Alcântara Jr. O trabalho é resultado da participação de Jaqueline no Zika in Brazil Real Time Analysis (Zibra), um 
projeto que teve como objetivo compreender a origem, eventos de introdução e dispersão, bem como a identificação de cepas ou genótipos com 
maior potencial epidêmico dos arbovírus Zika, Chikungunya e Febre Amarela.

Nas redes sociais, Jaqueline Goes declarou estar feliz e disse que esse prêmio é de toda a equipe do Projeto Zibra. “Parabéns a todos!”, comemo-
rou. Os resultados obtidos no estudo foram divulgados em cinco publicações relevantes, sendo duas destas na Nature e Science. A tese já havia 
sido agraciada em 2019, com o Prêmio Gonçalo Moniz de Pós-Graduação, na categoria Egresso – Doutorado (1º lugar), e no XIII Encontro de 
Pós-Graduação das Áreas de Medicina I, II e III da CAPES, com o Prêmio de Melhor Trabalho de Tese.

O projeto Zibra foi realizado através de consórcio entre a Fiocruz e as Universidades de Oxford e de Birmingham, na Inglaterra, onde Jaqueline 
também realizou treinamento durante o período de doutorado sanduíche. Em seu trabalho, foi utilizado de forma pioneira, no Brasil, um sequen-
ciador portátil em tempo real (MinION) que integrou um laboratório itinerante que percorreu o Nordeste brasileiro. Além do impacto direto para 
a população estudada, a tecnologia utilizada foi transferida para o diagnóstico de arboviroses nos Laboratórios Centrais Estaduais (LACEN), 
ratificando a importância da ciência aberta para as emergências em saúde pública.

As coordenadoras do PGPAT, Valéria Borges e Clarissa Gurgel, parabenizaram Jaqueline, o orientador e o projeto Zibra. Também ressaltaram 
a importância do investimento de agências de fomento à Pesquisa e Ensino, incluindo CAPES, CNPq e FAPs, no fortalecimento de programas 

Estudante egressa da Fiocruz Bahia 
recebe Prêmio Capes de Tese 2020
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de pós-graduação em todo o Brasil, “para que a excelência e reconhecimento dos talentosos discentes, como Jaqueline Góes, continuem sendo 
aplaudidos. Que a ciência brasileira resiste apesar dos cortes de verbas de pesquisa e que caminhe de mãos dadas com a sociedade, em busca 
de um país mais justo e igualitário”, declararam.

Atualmente, Jaqueline Goes realiza estágio pós-doutoral no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo – Universidade de São Paulo (IMT-USP), 
sob supervisão da pesquisadora Ester Sabino. Utilizando os mesmos métodos aprendidos ao longo de sua formação no doutorado, a biomédica 
teve participação como primeira autora na equipe que sequenciou, em tempo recorde (48h), o genoma do SARS-CoV-2, no primeiro caso brasi-
leiro da doença. O trabalho teve uma grande repercussão no meio científico, com ampla divulgação nas mídias e redes de comunicação.
Esta é a terceira premiação do PGPAT do Prêmio CAPES de Tese da área de MEDICINA II, uma vez que os egressos Bruno de Bezerril Andrade, 
atualmente pesquisador da Fiocruz Bahia, e Nívea Farias Luz, conquistaram o prêmio nos anos de 2011 e 2016, respectivamente.



68

Doutoranda do PGPAT se apresentou no 
Global Health Grand Rounds 

A doutoranda do Programa de Pós-graduação em Patologia Humana 
(PGPAT – UFBA/Fiocruz Bahia) María Belen Arriaga Gutiérrez apresen-
tou um dos trabalhos associados à sua tese, no Global Health Grand Rou-
nds, da Vanderbilt University (EUA), no dia 7 de dezembro. O fórum é uma 
iniciativa da Vanderbilt para discussão de estudos de grande impacto na 
área de Saúde Pública. O estudo desenvolvido pela estudante demonstrou 
uma nova abordagem estatística para testar representatividade de gran-
des coortes prospectivas, em populações em situações em que bancos clí-
nicos e epidemiológicos são interconectados.

O trabalho, que utilizou dados do consórcio Regional Prospective Obser-
vational Research in Tuberculosis (RePORT) Brasil e do Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação (SINAN), contou com colaboração de 

investigadores de diversas instituições nacionais e internacionais, além do Ministério da Saúde. A estudante já apresentou o mesmo 
estudo em reunião científica do National Institutes of Health (NIH/ EUA).

O objetivo do projeto de María Arriaga é identificar determinantes clínicos e epidemiológicos da susceptibilidade à infecção por 
Mycobacterium tuberculosis e resposta terapêutica em pacientes com tuberculose no Brasil. “O evento foi uma grande oportunidade 
para eu apresentar os resultados do estudo usando dados do SINAN e do consórcio RePORT-Brazil, um novo olhar com uma ferra-
menta estatística para resultados mais confiáveis. Em resumo, foi enriquecedor para mim em todos os sentidos”, comentou María 
sobre sua participação no evento.
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O serviço de infraestrutura foi responsável pela realização de importantes ações, tendo como objetivo proporcionar mais conforto e segurança para toda 
a comunidade da Fiocruz Bahia. As obras beneficiaram o Pavilhão Aluízio Prata, Ítalo Sherlock e Lain Carvalho, além das instalações do Laboratório 
Avançado de Saúde Pública - LASP, Apoio a Pesquisa e Edifício Multiusuário.

Dentre as melhorias está a modernização de toda infraestrutura de ventilação, refrigeração e climatização, em conformidade com a meta institucional 
que consta no Plano Quadrienal 2018/2021. A reformulação dos sistemas de refrigeração, possibilitou mais eficiência e qualidade dos sistemas, atuali-
zação da tecnologia, adequação à capacidade atual e maior confiabilidade da climatização, proporcionando uma significativa economia de energia em 
decorrência da eficiência e sustentabilidade proporcionada por essas novas tecnologias.

Além de evitar problemas técnicos e garantir a segurança no local, o bom funcionamento dos sistemas de ventilação, refrigeração e climatização propor-
ciona conforto aos servidores, usuários e visitantes da instituição.

Também foram realizadas adequações nas instalações elétricas, recuperação de telhados do LASP, Pavilhão Ítalo Sherlock e do auditório do Pavilhão 
Aluízio Prata, e termobrises nos Pavilhões Ítalo Sherlock e Lain Carvalho, contribuindo para a redução da carga térmica da envoltória das edificações.

Os reparos contemplaram ainda a recuperação das câmaras frias (+4ºC e -20ºC) localizadas no LASP e melhoria das condições dos mezaninos técnicos 
e a área destinada aos motoristas da unidade. 

Mais conforto e bem-estar: serviços de infraestrutura 
trazem melhorias para a comunidade do IGM
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Fiocruz Bahia promove ações de
enfrentamento à Covid-19 na instituição

O ano de 2020 foi marcado pela adoção de medidas de enfrentamento à Co-
vid-19. Na Fiocruz Bahia, além das contribuições em pesquisa, a instituição ado-
tou medidas com o objetivo de diminuir as chances de circulação do vírus entre 
a comunidade interna. Dentre as principais medidas está a disponibilização de 
questionário online de auto declaração para levantamento quanto à ocorrência 
de sintomas da Covid-19 e declaração de compromisso com o uso de EPIs e ma-
nutenção do distanciamento social. Além disso, o setor de Biossegurança realizou 
o  treinamento do quadro de funcionários responsáveis pela  limpeza para convi-
vência com a Covid-19.

Outra importante ação foi o levantamento epidemiológico de Covid-19, realizado 
pelo Núcleo de Saúde do Trabalhador (Nust) do IGM que realizou testes sorológi-
cos e moleculares em servidores, estudantes, terceirizados e bolsistas da institui-
ção em trabalho presencial, em regime fixo ou de rodízio.

A ação foi realizada em parce-
ria com Sindicato dos Traba-
lhadores da Fiocruz – ASFOC, 
das unidades Nacional e Bahia, 
que proporcionaram a estrutura 
para a testagem, que conta com 
tendas, cadeiras, termômetros 
de proximidade, biombos e pro-
fissional para efetuar os exames.

Ações solidárias 

Além das iniciativas de enfrentamento ao 
vírus, a Fiocruz Bahia também realizou 
uma campanha de apoio aos trabalhado-
res da construir uma rede de apoio finan-
ceiro às trabalhadoras e trabalhadores da 
cantina da instituição, da Barraca de Vi-
nhas e do Chaveiro da Waldemar Falcão, 
localizados nas proximidades da Fiocruz 
Bahia, que tiveram suas rendas compro-
metidas em consequência da pandemia. A 
ação foi coordenada pelo Serviço de Ges-
tão do Trabalho (SGT). 

A instituição também elaborou, junto a 
ASFOC, uma campanha para doação de 
cestas básicas a esses trabalhadores e 
trabalhadoras, no intuito de amenizar os 
impactos causados pela pandemia da Co-
vid-19, especialmente entre os meses de 
maio a julho de 2020.
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Eventos

A palestra “O Valor da Compliance em Tempos de Pan-
demia” foi realizada no dia 30 de outubro, através da 
plataforma virtual Zoom. A apresentação promovida 
pela Fiocruz Bahia foi ministrada pelo procurador do 
Município de Salvador, Dr. Rafael Carrera, que também 
é professor das cadeiras de Direito Administrativo e Di-
reito Constitucional, na Universidade Católica do Salva-
dor e Instrutor da Escola de Oficiais do Exército Brasilei-
ro, além de professor convidado de inúmeros cursos de 
pós-graduação em Direito.

A palestra “Cuidados em Saúde Mental e Prevenção ao 
Suicídio”, ministrada pela psicóloga Ana Cláudia Afonso, 
foi realizada no dia 29 de setembro, através do Zoom. 

A apresentação fez parte da campanha Setembro 
Amarelo, mês de conscientização da prevenção e com-
bate ao suicídio, que em 2020 teve como mote “É pre-
ciso agir”. O evento teve como objetivo fomentar ações 
para a prevenção e desmistificação do tema, auxiliando 
a sociedade a compreender e identificar os casos. 

Palestra Valor da compliance em 
tempos de pandemia

Palestra Cuidados em Saúde Mental 
e Prevenção ao Suicídio
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A pesquisadora da Fiocruz Bahia e vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em Patologia (PgPAT – UFBA/Fiocruz), Clarissa Gurgel, 
foi contemplada com o “Newton Advanced Fellowship 2020”, promovido pela Academy of Medical Sciences juntamente com a Royal Society e a 
British Academy, do Reino Unido. O prêmio constitui na participação em um programa, que tem como objetivo conectar pesquisadores de dife-
rentes áreas, através de pesquisas inovadoras relacionadas aos desafios globais, apoiando o desenvolvimento econômico e o bem-estar social dos 
países envolvidos. 

Além de ser um reconhecimento quanto à inserção 
internacional da cientista, o prêmio amplia e fomen-
ta a consolidação da pesquisa em câncer na Fiocruz 
Bahia, por meio de financiamento de projeto, treina-
mento, colaboração e visitas recíprocas entre a insti-
tuição e o laboratório da University of Sheffield (UK), 
coordenado pelo professor Daniel Lambert, especia-
lista na área de comunicação celular envolvendo cé-
lulas tumorais e fibroblastos associadas ao câncer. 

“Essa premiação é reflexo do Programa CAPES-
-PRINT-UFBA que oportunizou a vinda do professor 
Daniel Lambert, em 2019, para ministrar, comigo, o 
componente curricular do PgPAT, Biologia do Câncer. 
Também, participamos juntos de uma reunião sobre 
câncer de cabeça e pescoço, envolvendo especialistas 
do Brasil, Finlândia, Reino Unido e Canadá, promovi-
do no âmbito de um Projeto Bilateral Brasil-Canadá 
(Global Affairs Canada- CAPES-DFAT), coordenado 
pela Dra Sabrina Wurzba, da Mc Gill University, e pro-

Pesquisadora da Fiocruz Bahia recebe prêmio 
Newton Advanced Fellowship 2020
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“Esse ano fomos agraciados com Essa 
premiação é reflexo do Programa CA-
PES-PRINT-UFBA que oportunizou a 
vinda do professor Daniel Lambert, em 
2019, para ministrar, comigo, o compo-
nente curricular do PgPAT, Biologia do 
Câncer. Também, participamos juntos 
de uma reunião sobre câncer de cabeça 
e pescoço, envolvendo especialistas do 
Brasil, Finlândia, Reino Unido e Cana-
dá, promovido no âmbito de um Projeto 
Bilateral Brasil-Canadá (Global Affairs 
Canada- CAPES-DFAT), coordenado 
pela Dra Sabrina Wurzba, da Mc Gill 
University, e professor Ricardo Coletta, 
da Unicamp, do qual eu também fazia 
parte. Estamos entusiasmados com essa 
premiação que vem para fortalecer a 
pesquisa em câncer no Nordeste, com o 
envolvimento da Fiocruz Bahia e UFBA”, 
comemora a pesquisadora.

fessor Ricardo Coletta, da Unicamp, 
do qual eu também fazia parte. 
Estamos entusiasmados com essa 
premiação que vem para forta-
lecer a pesquisa em câncer no 
Nordeste, com o envolvimento da 
Fiocruz Bahia e UFBA”, comemo-
ra a pesquisadora.

Clarissa Gurgel explica que a co-
laboração com Lambert aconteceu 

durante visita à Fiocruz Bahia, quando 
o professor se interessou em participar 

de um projeto   delineado pelo grupo da 
pesquisadora, que aborda o estudo de intera-

ções complexas entre células tumorais e fibroblastos 
associados ao câncer, que levam os tumores a serem mais agressivos e se 
espalharem mais rapidamente. No Brasil, o projeto será desenvolvido pe-
los laboratórios de Patologia e Biologia Molecular (LPBM) e de Engenharia 
Tecidual e Imunofarmacologia (LETI), da Fiocruz Bahia, e o laboratório da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), chefiado pelo pesquisador 
Ricardo Della Coletta. 

“O estudo da relação entre células tumorais e estromais é uma área de pes-
quisa crescente, desafiadora e que atrai o interesse da indústria farmacêu-
tica, por exemplo, já que sabemos que o progressão tumoral depende da 
interação entre as células malignas e do microambiente. Ao longo dos 24 
meses iniciais, faremos missões de trabalho recíprocas, além de ter a opor-
tunidade de treinar estudantes de pós-graduação na University of Sheffield”, 
acrescenta Clarissa.
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A Academia de Medicina da Bahia (AMB) realizou, no dia 30 de julho, uma sessão pública em 
homenagem aos 63 anos do Instituto Gonçalo Moniz (IGM/Fiocruz Bahia). O evento rea-
lizado na modalidade virtual, contou com a presença de mais de 70 pessoas, entre elas 
membros da AMB, pesquisadores e colaboradores da Fiocruz Bahia e também da Fiocruz 
de outros estados. 

O presidente da Academia, Antonio Carlos Vieira Lo-
pes, cumprimentou a todos os presentes e parabenizou 
a Fiocruz Bahia pelo trabalho no contexto da saúde 
pública brasileira, que surgiu graças ao esforço do go-
verno federal e estadual para oferecer as bases para 
práticas da pesquisa científica, do desenvolvimento 
tecnológico e da formação de recurso humano qua-

lificado. O presidente destacou também a presença de 
diversos membros da AMB na Fiocruz Bahia, exercendo 

atividades de ensino e pesquisa ao longo das décadas, como 
o pesquisador Zilton Andrade, falecido recentemente, e sua es-

posa e também pesquisadora da unidade, Sônia Andrade. 

A diretora da Fiocruz Bahia, Marilda Gonçalves, falou sobre as ações promovidas pela instituição, especialmente no contexto da pande-
mia da Covid-19, e disse se sentir honrada em ser diretora desta instituição que tem destaque nacional e internacional. “Tudo isso porque 
nós tivemos várias pessoas que contribuíram e contribuem para que ela seja uma instituição de excelência” concluiu a diretora. 

Fiocruz Bahia recebe homenagem da 
Academia de Medicina da Bahia 
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Fiocruz é homenageada pela Academia 
de Ciências da Bahia por seus 120 anos

Em cortejo virtual do “Dois de julho em Defesa da Ciência”, a 
Fundação Oswaldo Cruz foi homenageada por sua contri-
buição à ciência nos seus 120 anos. A sessão contou com a 
presença da presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, e com 
a diretora da Fiocruz Bahia, Marilda Gonçalves. A ação, 
realizada no dia 02 de julho, foi coordenada pela Acade-

mia de Ciência da Bahia (ACB). No evento, foi destacada 
a importância histórica da Fundação, tanto no combate a 

emergências sanitárias, como também na inovação em pes-
quisa em saúde e biotecnologia, que tem ajudado no comba-
te da pandemia da Covid-19.

Também estavam presentes Jailson Andrade, presidente 
da ACB; Antônio Carlos Vieira, presidente da Academia 
de Medicina da Bahia; Adélia Pinheiro, Secretária de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Sec-

ti); Simone Kropf, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz 
(COC); e Carlos Machado Freitas, pesquisador da Escola 

Nacional de Saúde Pública (ENSP/ Fiocruz).

O encontro, que faz parte da manifestação que tra-
dicionalmente percorre em cortejo bairros do 

Centro Histórico de Salvador, em 2020 
aconteceu de forma virtual, reunindo 

instituições como Universidade 

Federal da Bahia e outras universidades e entidades federais 
e estaduais. 

A Fiocruz completou 120 anos no dia 25 de maio de 2020, 
momento em que o Brasil e o mundo enfrentam o maior de-
safio sanitário, econômico, social, humanitário e político do 
século 21: a pandemia da Covid-19. Com o nome de Instituto 
Soroterápico Federal, a instituição foi criada com o objetivo 
de combater epidemias como a da peste bubônica, da fe-
bre amarela e da varíola, que ameaçavam a então capital da 
República, o Rio de Janeiro. Mais de um século depois, agora 
na pandemia do novo coronavírus, a atual Fundação Oswal-
do Cruz, maior instituição de pesquisa biomédica da Améri-
ca Latina, continua na linha de frente do enfrentamento das 
doenças.

Durante a homenagem, Nísia Trindade, abordou o tema 
“Fiocruz: patrimônio da sociedade”,   pontuando a história da 
instituição. “Desde a sua criação, em 1900, a Fiocruz partici-
pa do Estado do Brasil. Há o marco da forte mobilização aos 
sertões e expedições científicas, que percorreram vastas re-
giões do país. Ao longo da sua história, a Fundação também 
teve presença na criação da constituição cidadã e no Sistema 
Único de Saúde (SUS), em 88. Dois pilares de identidade ins-
titucional”, mencionou.
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A presidente da Fiocruz também homenageou os pesquisadores eméritos da Fiocruz Bahia, afirmando que são “a representação da tradição da boa pesquisa do 
Instituto Gonçalo Moniz, que também se expressa na atual geração de pesquisadores”.

Além disso, Nísia abordou a presença da Fiocruz nas áreas de pesquisa, ensino, atenção à saúde, produção e inovação, e destacou a presença no enfrentamento 
da pandemia da Covid-19, por ser a instituição líder da rede de pesquisa Solidariedade, da Organização Mundial da Saúde, dentro do Brasil, e conveniada com 
instituições para o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus.

Na sessão, a diretora da Fiocruz Bahia pontuou a importância da Fiocruz e sua relação com a produção da ciência, durante a pandemia da Covid-19, e mencionou a 
atuação do Instituto Gonçalo Moniz (IGM/Fiocruz Bahia), que completou 63 anos de atuação esse ano. “Nestes 63 anos do IGM, agradeço a todos os pesquisadores 
da instituição, principalmente nesse momento de pandemia, por seus serviços. É importante reforçar a resposta e apoio que temos dado, junto com os pesquisado-
res, ao estado e município”, ressaltou Marilda.

A diretora também declarou que, no 2 de Julho, também é necessário lutar pelos investimentos e recursos na área da ciência: “uma data de resistência, em que 
temos esperança de que os nossos financiamentos em ciência e tecnologia sejam retomados. O 2 de Julho é uma luta da sociedade e da ciência. Juntos, iremos 
desenvolver nossa sociedade e nosso país”, comentou.

“Uma data de resistência, em que te-
mos esperança de que os nossos finan-
ciamentos em ciência e tecnologia sejam 
retomados. O 2 de Julho é uma luta da 
sociedade e da ciência. Juntos, iremos 
desenvolver nossa sociedade e nosso 
país" comentou Marilda 
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Com o objetivo de criar estratégias para o desenvolvimento institucional, o Seminário Es-
tratégico 2018-2021 discutiu formas de ampliação do conhecimento, visando a integração 
dos processos internos com foco nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico; Edu-
cação; Comunicação e Disseminação da Informação em Saúde; Gestão e Desenvolvimento 
Institucional. 

O planejamento foi pensado em quatro etapas: elaboração do documento base e a sua vali-
dação; realização de uma oficina de planejamento com dimensão político participativa; rea-
lização de seminário técnico metodológico e, por fim, a realização de assembleia geral para 
validação e prestação de contas em relação à fase de planejamento.

O documento base contempla os macroprocessos institucionais de pesquisa, educação, co-
municação e disseminação da informação em saúde e gestão, além do desenvolvimento ins-
titucional. Durante a segunda etapa, foram realizadas oficinas de planejamento estratégico, 
tendo como público alvo servidores da unidade e convidados externos, os quais discutiram 
objetivos e ações elencadas no documento. 

A terceira etapa da construção do Seminário reuniu coordenadores de subunidades organi-
zacionais e assessores técnicos que propuseram projetos alinhados às ações e aos seus res-
pectivos objetivos estratégicos, definiram prioridades, responsáveis, equipes, prazos, metas 
e produtos esperados para cada um deles. Já a quarta etapa consistiu na realização de uma 
Assembleia Geral com a finalidade de validar todo o processo, assegurar a transparência em 
todas as suas fases, bem como pactuar e publicitar os principais elementos que compõem as 
etapas de execução e de monitoramento, avaliação, ajustes e aprendizagem organizacional 
relacionados ao PQ IGM 2018-2021.

Seminário Estratégico discute diretrizes 
para o quadriênio 2018-2021
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Realizada em 19 de outubro de 2019, a 26ª edição da feira de saúde Fiocruz 
pra Você recebeu cerca de 4 mil visitantes durante todo o dia. O evento, 
realizado na Alameda dos Ipês, no Parque da Cidade Joventino Santos, 
contou com atividades de assistência à saúde, simulação de experimentos, 
exposição de insetos, distribuição de mudas de árvores, quiz, música e brin-
cadeiras para as crianças. A feira ofereceu ainda a vacinação antirrábica 
de cães e gatos, realizada pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ). 

A iniciativa contou com a participação de estudantes e pesquisadores da 
Fiocruz Bahia, que divulgaram alguns trabalhos científicos desenvolvidos 
na unidade. A Universidade Federal da Bahia (UFBA) também marcou 
presença através do Instituto de Saúde Coletiva (ISC), do Estudo Longitu-
dinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) e do Núcleo Regional de Ofiologia 
e Animais Peçonhentos da Bahia (Noap), do Instituto de Biologia.

A Fiocruz pra Você é um evento nacional, promovido pela Fundação desde 
1994, com foco em vacinação e atividades culturais, de divulgação científi-
ca e promoção da saúde. O projeto visa à integração e o engajamento com 
a comunidade, promovendo ciência, diversão e solidariedade e, em 2019, 
contou com o apoio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação 
e Resiliência de Salvador.

Cerca de 4 mil pessoas 
visitaram a 26ª edição da 
Fiocruz pra Você 
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Um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Fiocruz Bahia e a Universidade Federal da Bahia (UFBA) proporcionou maior respaldo ao 
trabalho dos pesquisadores, permitindo maior trânsito entre as duas instituições. A parceria, firmada através do Centro de Integração de Dados 
e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), foi formalizada no dia 21 de março de 2019, em uma cerimônia realizada na Sala dos 
Conselhos Superiores, na Reitoria da Ufba. 

Participaram da formalização, o reitor da Ufba, professor João Carlos Salles, o coordenador do Cidacs, pesquisador sênior da Fiocruz, Mauricio 
Barreto, e a diretora da Fiocruz Bahia, que também é professora do curso de Farmácia da Ufba, Marilda Gonçalves. 

Dentre os principais benefícios da parceria estão a cobertura formal na relação científica e o incentivo ao desenvolvimento científico, despertan-
do o interesse de futuros pesquisadores. 

Acordo de cooperação entre Fiocruz Bahia e UFBA 
garante maior respaldo para pesquisas realizadas 
pelas duas instituições
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Psiu oferece cuidado e acolhimento psicológico 
à comunidade da Fiocruz Bahia
Através de uma parceria entre a Fiocruz Bahia e o Progra-
ma de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal 
da Bahia (PsiU/UFBA), servidores, estudantes, bolsistas e 
terceirizados passaram a contar com cuidados direciona-
dos à saúde mental no Instituto. A iniciativa cria um espaço 
de cuidado para a comunidade e os casos que necessitam 
de atendimento prolongado são encaminhados para uma 
rede de psicólogos indicados pelo programa.

Os atendimentos são gratuitos e não é necessário mar-
cação ou agendamento. O Plantão de Acolhimento conta 
com uma equipe de profissionais capacitados para ofere-
cer uma escuta qualificada de questões pontuais e urgen-
tes que causam angústia e tensões. 
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Fiocruz Bahia promove ações de 
enfrentamento à Covid-19 na instituição
Desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, a Fiocruz 
Bahia desenvolveu ações para o enfrentamento da doença com foco 
no suporte ao Sistema Único de Saúde do Estado da Bahia. A unidade 
estreitou ainda mais o diálogo com as instituições federais, estaduais e 
municipais, estabelecendo parcerias para a criação de respostas aos 
problemas de saúde pública. 

Em 24 de março, foi implantado o Serviço de atendimento para triagem 
e orientação de pessoas com sintomas da Covid-19, o Telecoronavirus, 
oferecendo atendimento diário e gratuito, através do número 155. A 
plataforma criada em parceria com a Universidade Federal da Bahia - 
UFBA, com o apoio do Governo do Estado da Bahia, realizou entre 24 
de março e 31 de julho de 2020, mais de 110 mil atendimentos. Durante 
esse período, o serviço proporcionou o contato direto entre a população 
e 1.500 voluntários da área médica. Pacientes de 343 municípios da 
Bahia foram triados e, destes, 63% não precisaram se deslocar até uma 
unidade de saúde, contribuindo para reduzir a disseminação do vírus e 
a sobrecarga nas unidades.

Outra ação que contribui para o enfrentamento e monitoramento da 
pandemia foi o projeto  “Rede CoVida – Ciência, Informação e Solida-
riedade”. O grupo, formado por 150 pesquisadores, produziu sínteses 
de evidências científicas tanto para apoiar a tomada de decisões pelas 
autoridades sanitárias, quanto para informar o público em geral. A ini-

ciativa é uma parceria entre o Cidacs/Fiocruz Bahia e a Universidade 
Federal da Bahia (Ufba), com apoio de colaboradores de outras ins-
tituições de pesquisa nacionais e internacionais. Um painel para mo-
nitoramento da doença no país, com atualização em tempo real, foi a 
primeira ação lançada pela rede. A plataforma permite que o usuário 
visualize os dados atuais, a evolução dos casos, os óbitos, a concentra-
ção da doença e a previsão da situação nos próximos dias em todos os 
estados e municípios no Brasil, com casos confirmados.

Outra ação importante realizada pela Fiocruz Bahia foi a implantação 
da Plataforma de Diagnóstico da Covid-19 que, em maio, começou o 
projeto piloto para realização de diagnóstico pela técnica RT PCR, o tes-
te molecular para detecção do material genético do vírus SARS-COV-2. 
A iniciativa, que contribui para a ampliação da capacidade de testagem 
do estado, foi consolidada por meio de cooperação da Fiocruz Bahia 
com a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB) e Prefeitura de 
Salvador, em consonância com a Coordenação de Vigilância em Saú-
de do Ministério da Saúde e da Coordenação de Vigilância em Saúde 
e Laboratórios de Referência da Fiocruz. As amostras foram enviadas 
à Fiocruz Bahia pelas unidades de Saúde cadastradas no sistema Ge-
renciador de Ambiente Laboratorial – GAL, através do LACEN-BA. Os 
kits para diagnóstico foram desenvolvidos pelos institutos de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), no Rio de Janeiro, e de 
Biologia Molecular do Paraná (IBMP).



Ações internas
A Fiocruz Bahia, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus, denominado 
SARS-CoV-2 (Covid-19), declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
em 11 de março de 2020, divulgou medidas a serem implementadas para pre-
venção e proteção da doença Covid-19 nos ambientes institucionais.
No dia 16 de março, a Diretoria divulgou as medidas de contingência da unida-
de. As determinações estão em consonância com o Plano de Contingência da 
Fiocruz, das Orientações para a Gestão do Trabalho na Fiocruz e dos Planos de 
Contingência do Município de Salvador. São atualizadas e aprovadas pelo Con-
selho Deliberativo (CD) da Fiocruz Bahia.

Dentre as principais medidas está a disponibilização de questionário online de 
auto declaração para levantamento quanto à ocorrência de sintomas da Co-
vid-19 e declaração de compromisso com o uso de EPIs e manutenção do dis-
tanciamento social. Além disso, o setor de Biossegurança realizou o  treinamento 
do quadro de funcionários responsáveis pela  limpeza para convivência com a 
Covid-19.

Outra importante ação foi o levantamento epidemiológico de Covid-19, reali-
zado pelo Núcleo de Saúde do Trabalhador (Nust) do IGM que realizou testes 
sorológicos e moleculares em servidores, estudantes, terceirizados e bolsistas da 
instituição em trabalho presencial, em regime fixo ou de rodízio.

A ação foi realizada em parceria com Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz – 
ASFOC, das unidades Nacional e Bahia, que proporcionaram a estrutura para a 
testagem, que conta com tendas, cadeiras, termômetros de proximidade, biom-
bos e profissional para efetuar os exames.

Ações solidárias 
Além das iniciativas de enfrentamento ao ví-
rus, a Fiocruz Bahia também realizou uma 
campanha para construir uma rede de apoio 
financeiro às trabalhadoras e trabalhadores 
da cantina da instituição, da Barraca de Vi-
nhas e do Chaveiro da Waldemar Falcão, lo-
calizados nas proximidades da Fiocruz Bahia, 
que tiveram suas rendas comprometidas em 
consequência da pandemia. A ação foi coor-
denada pelo Serviço de Gestão do Trabalho 
(SGT). 

A instituição também elaborou, junto a 
ASFOC, uma campanha para doação de 
cestas básicas a esses trabalhadores e 
trabalhadoras, no intuito de amenizar os 
impactos causados pela pandemia da Co-
vid-19, especialmente entre os meses de 
maio a julho de 2020.
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Ações de comunicação colaboram para a 
disseminação de informação sobre a Covid-19
Com o objetivo de levar informação segura para a população, a Fiocruz Bahia lançou, no dia 28 de abril de 2020, um site especial reunindo 
orientações, conteúdo jornalístico, ações institucionais, boletins epidemiológicos, produções científicas e combate às fake news. Além do site 
especial e do site oficial da unidade, conteúdos informativos também foram compartilhados nas redes sociais Facebook, Twitter e Insta-
gram, utilizando cards, vídeos e textos sobre o assunto. A unidade também dedicou os seus esforços ao atendimento à imprensa como forma 
de democratizar e ampliar o acesso aos conhecimentos e dados de pesquisa produzidos na instituição. 

Dados das redes sociais do IGM em 2020:

2018

54. 454 visualizações 
no site oficial da 

Fiocruz Bahia

18.811 visualizações na 
página do site especial 

do coronavírus

10. 684 usuários

+7.542 seguidores 
no Facebook

+850 seguidores no 
Twitter

11.323 usuários 

25. 806 impressões
5. 446 de alcance 

+8. 864 seguidores 
no Instagram

14, 8 mil impressões 
acumuladas 

54. 521 acúmulo de 
alcance desde o início 

das ações da pandemia
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Desde 2017, o monitoramento e ava-
liação dos indicadores de pesquisa têm 
demonstrado o aumento progressivo no 
desenvolvimento desta área. Mesmo com 
a pandemia da Covid-19 em 2020, os 
indicadores de Produção de Publicações 
Indexadas por Servidores em Pesquisa 
e Percentual de Artigos Publicados com 
Fator de Impacto ≥ 2 foram mantidos. Os 
dados são fruto do investimento que vem 
sendo feito em pesquisa na Fiocruz Bahia 
e reflete o comprometimento do corpo 
profissional da unidade. 

Durante todo oo quadriênio 2017-2020 foram realizadas ações de apoio e 
incentivo à pesquisa, com o objetivo de contribuir para a qualidade de vida da 
população, através da geração e difusão do conhecimento científico e tecno-
lógico. Pensando nisso, foram investidos mais de 1 milhão de reais por ano em 
Taxa de Bancada, recurso destinado à compra de insumos para a pesquisa 
por meio de Requisições de Compras (RCOs). 

Indicadores de 
pesquisa mostram 
avanço nos níveis 
de desenvolvimento

Investimento em produção 
científica cresce nos últimos 
quatro anos

APORTE FINANCEIRO TAXA DE BANCADA
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Parte dos recursos destinados à área foi direcionado 
ao financiamento de artigos publicados na modalidade 
Open Access, disponibilizados em plataformas como a 
PLoS, Frontiers, BMC e Nature (Scientific reports).

Outro importante destaque para o quadriênio 2017/2020 é o 
aumento contínuo da produção científica compartilhada entre 
laboratórios da Fiocruz Bahia. Tal fato evidencia o potencial da 
rede de interação entre os profissionais do IGM que, coletiva-
mente, avançam em descobertas científicas e no compartilha-
mento de competências, de técnicas inovadoras e infraestruturas 
laboratoriais, o que contribui para o cumprimento da sua missão 
institucional e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

PUBLICAÇÕES ARTIGOS OPEN ACESS

EVOLUÇÃO DAS PUBLICAÇÕES
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PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Os principais destaques para as Plataformas Tecnológicas no 
quadriênio 2017-2020 envolvem a prestação de atividades e 
atribuições das equipes e da coordenação das plataformas: 
atendimento, previsões e manutenções; o cálculo do valor dos 
serviços prestados pelas plataformas; prestação de servi-
ços para usuários externos; aquisição de equipamentos como 
bioanalyzer; câmera digital para o MET; eliminador de campo 
eletromagnético para o ME; metalizador; carbonizador; ser-
vidor e duas balanças analíticas; e equipamentos em processo 
de aquisição 2020/2021 (Edital INOVA – Processo na FIOTEC): 
Citômetro FACSymphony S6, Scanner digitalizador de lâminas, 
Platina motorizada para os eixos X e Y.

BIOTÉRIO

No Biotério, o destaque é para o 
mapeamento dos processos de 
roedores e canil; a elaboração e 
aprovação do projeto CEUA do 
Biotério de Roedores, a experimentação de roedores e canil com vigên-
cia até 2024, podendo ser prorrogado até 2028; o cadastro do Biotério 
frente ao Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais (CIUCA) 
e no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CON-
CEA); a implantação do controle de acesso do Biotério de Experimenta-
ção; a implantação da coparticipação no custo do Biotério; a aquisição 
da câmara de CO2 atendendo às normas do CONCEA; e a reativação 
do controle ambiental.

Além disso, durante o quadriênio foi possível a rederivação cesariana 
das principais linhagens do Biotério de Criação; a reativação do moni-
toramento sanitário da colônia de matrizes e produção; a importação 
da linhagem Townes, com desenvolvimento da anemia falciforme; o re-
cebimento da linhagem NSG, em expansão; a redução significativo do 
descarte de animais; a implantação de políticas de bem-estar animal; 
publicação de resumos em congressos da área de bioterismo; reforma e 
organização dos depósitos; e o estabelecimento de política ambiental na 
Área de Criação, com redução do uso de papel pela adoção de tablets e 
informatização de relatórios.

Plataformas, Serviços e Laboratório 
Multiusuário NB3
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SERVIÇO DE HISTOTECNOLOGIA (SH)

Entre os anos de 2017 e 2020, as atividades do Serviço de Histotecnologia (SH) estiveram voltadas principalmente para a prestação de serviço 
de processamento de amostras anatomopatológicas (biópsias e peças cirúrgicas), para a produção de blocos e lâminas, para fins experimentais 
e de diagnóstico, atendendo aos diversos projetos de pesquisa em andamento na Fiocruz Bahia e dando suporte à atividade diagnóstica e de re-
ferência, voltados para o Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, foram realizados treinamento e supervisão da atuação de usuários do SH e 
bolsistas na utilização dos equipamentos e na execução das técnicas que envolvem o processamento de amostras anatomopatológicas.

Outra realização do setor foi a disponibilização de infraestrutura e insumos necessários para o processamento de amostras anatomopatológicas 
pelos usuários do Serviço; a oferta de apoio diagnóstico através das atividades de recepção e registro de amostras anatomopatológicas enca-
minhados à Fiocruz Bahia para diagnóstico; o arquivamento dos blocos, lâminas e laudos produzidos; protocolo e entrega de laudos diagnósticos 
emitidos pelos patologistas; formação de recursos humanos, de forma a preparar profissionais para a área da Histotecnologia, permitindo sua 
atuação nas redes pública e particular de saúde.

Neste período ainda foram produzidos um total de 7.429 blocos e 26.580 lâminas.

Blocos Produzidos

Lâminas Produzidas

PRODUÇÃO DE BLOCOS E LÂMINAS - SERVIÇO DE HISTOTECNOLOGIA
2017 A MARÇO DE 2020
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LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO NB3

No quadriênio 2017/2020, o Laboratório Multiusuário 
NB3 deu continuidade às suas ações de controle dos 
parâmetros técnicos (pressão, temperatura e umida-
de) do laboratório; estabelecimento de normas e pro-
cedimentos para sua utilização; controle e acompa-
nhamento dos trabalhos internos dos pesquisadores; 
manutenção da estrutura física adequada; verifica-
ção e controle dos diversos equipamentos internos e 
externos ao laboratório.

Alguns destaques desse período foram a aquisição do 
sistema de automação laboratorial; a reforma geral 
do mezanino técnico (pintura, cabos, dutos, motores); 
a reforma e substituição dos quadros elétricos do sis-
tema de automação geral e dos chilres; aquisição de 
novo sistema de refrigeração; funcionamento com 
automatização do sistema de tratamento de efluen-
tes líquidos; aquisição de autoclave de barreira; aqui-
sição de freezers –70 ºC e – 30 ºC; reforma física do 
sistema de tratamento de efluentes; e aquisição de 
cabines de segurança.

NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE PROJETOS (NEGP)

Os principais feitos na Gestão do NEGP, no período de 2017-2020, abrangeram a 
elaboração de matriz de competências e necessidades de treinamento para gesto-
res de projetos do NEGP; o desenvolvimento e implementação do Sistema de Ge-
renciamento de Projetos (SGP) no IGM; desenvolvimento de novas funcionalidades 
para o Sistema de Gerenciamento de Projetos (SGP), com a inclusão do módulo 
CEUA e disponibilização do sistema para outras unidades da Fiocruz; elaboração 
e disponibilização do Manual do Usuário e os Dashboards do SGP; e integração do 
NEGP à Rede de Escritórios de Projetos da Fiocruz (EPP).

Também salienta-se a integração ao Programa de Desenvolvimento de Pessoas da 
Rede de EPP da Fiocruz; participação no PDP – I Fórum Virtual sobre Comprome-
timento; participação no PDP – II Diálogo de Gestão – Comunicação; implemen-
tação do projeto de pesquisa “Estudo de Avaliabilidade da Rede de Escritórios de 
Projetos da Fiocruz” no Núcleo de Excelência em Gestão de Projetos; integração 
à plataforma IR que transforma, doando cultura e ciência à sociedade – www.
irquetransforma.org.br; suporte logístico/gestão de compras para Plataforma de 
Diagnóstico Molecular.

Alguns destaques envolvendo execução orçamentária e captação foram: execução 
de R$ 4.575.093,66 em compras para Plataforma de Diagnóstico Molecular via 
SGC em 2020; implantação de bolsas para a Plataforma de Diagnóstico Molecu-
lar; execução no período de 2017-2020 de R$ 9.873.726,76 em compras via SGP 
com recursos extra orçamentários; elaboração, lançamento e coordenação do Edi-
tal Programa de Excelência em Pesquisa do Instituto Gonçalo Moniz PROEP/ IGM 
no valor de R$ 2.693.361,14 com recursos de emendas; lançamento do Programa 
da Ciência na Bahia para captação de recursos por emenda parlamentar; apro-
vação de projeto intitulado: “Implantar a Plataforma de Gestão de Indicadores de 
Projetos na Fiocruz, Bahia” no Programa Inova Gestão Fiocruz; captação de R$ 
6.638.463,61 nos Editais PRONAS, PRONON e Lei Rouanet.
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Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT e Gestão da 
Cooperação Internacional em Pesquisa – GECOP
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT

Dentre as principais realizações do Núcleo 
de Inovação Tecnológica para o quadriênio 
2017/2020, estão a execução do macroproces-
so do NIT inserido no Planejamento Estratégico 
do IGM para a área de Inovação; a elaboração 
do mapeamento de competências científicas e 
tecnológicas do IGM; elaboração de mappings 
científicos e tecnológicos; estruturação de 
ações de prospecção tecnológica e de estudo de 
viabilidade patentária; estruturação de rotinas 
e processos de gestão tecnológica e da inova-
ção; artigos do NIT aceitos para publicação no 
Encontro Nacional de Empreendedorismo, Ino-
vação e Saúde (ENEIS) e no Congresso Digital 
de Nanobiotecnologia e Bioengenharia.

GESTÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM PESQUISA – GECOP

Durante o último quadriênio, o GECOP deu continuidade às suas atividades de assesso-
ramento da implementação da Política Internacionalização da Fiocruz e suas estratégias 
de formação de redes colaborativas internacionais em pesquisa; de coordenação do Eixo 
Internacional do Planejamento Estratégico do IGM; de assessoramento dos pesquisadores 
nas ações com parceiros estrangeiros, na aplicação de projetos a agências internacionais, 
e situações que requeiram suporte institucional; estabelecimento de procedimentos para 
formalização de Acordos de Cooperação internacional em pesquisa no âmbito do IGM; 
assessoramento da Diretoria provendo análises técnicas e integrando as ações que gerem 
cooperação internacional em pesquisa; representação do IGM na Câmara Técnica de 
Cooperação Internacional – CTCI, contribuindo com as ações na área da diplomacia da 
saúde promovidas pelo CRIS em missões institucionais.

Alguns pontos que merecem destaque são: co-organização de 2 edições do EULAC PER-
MED TECHNICAL WORKSHOP (H2020) for Personalized Medicine; participação em 2 
edições (2019/2020) do INTERNSHIP OFFERS 37th CALL FOR TENDER, Pierre Ledoux 
Jeunesse Internationale Grants for International Network of Pasteur Institutes; Redes de 
Colaboração Internacional (Bill & Melinda Gates Foundation – Collaboration for TB Vac-
cine Discovery; World Health Organization – ZIKV IPD Consortium, ICPerMed – Interna-
tional Consortium for Personalised Medicine); inclusão do IGM na plataforma EURAXESS 
Brazil, ferramenta de internacionalização de instituições científicas.
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Iniciados

Acumulados

EVOLUÇÃO DE RECURSOS GERENCIADOS PELO NEGP EM R$

EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DE PROJETOS ACOMPANHADOS PELO NEGP
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Diretrizes estratégicas de 
ensino intensificam 
a formação de recursos 
humanos em saúde

Iniciação científica 
contempla alunos 
do ensino médio 

Com o objetivo de intensificar a formação de recursos humanos em 
saúde, priorizando o SUS em redes locais, nacionais e internacionais, 
a Fiocruz Bahia traçou as diretrizes estratégicas para a educação 
executadas durante o quadriênio 2018-2021. Definidas durante o VIII 
Congresso Interno, as diretrizes foram apresentadas durante o Semi-
nário Estratégico, realizado em 2018, com a participação de toda a 
comunidade. A partir daí, uma equipe composta pela Vice-Diretoria 
de Ensino, Coordenação de Ensino e Coordenação dos programas de 
pós-graduação e iniciação científica formulou os objetivos estratégi-
cos, projetos, iniciativas, e metas da unidade para o período de 2018 
a 2021. 

Dentre as principais metas estabelecidas estão: a ampliação das par-
cerias internacionais e da produção internacional de conhecimento 
em saúde; criação de novos produtos e serviços para o SUS e novas 
parcerias para estímulo à inovação entre a academia e o Complexo 
Econômico e Industrial em Saúde; aperfeiçoamento das estratégias 
de ensino e aprendizagem; disseminação de informação em saúde 
junto ao ensino fundamental e médio; ampliação de recursos huma-
nos para as áreas como pesquisa clínica, análise de grandes bases de 
dados e áreas portadoras de futuro.

A Iniciação Científica está entre as modalidades que recebeu aten-
ção específica durante o quadriênio 2018-2021 na Fiocruz Bahia. Em 
2018, uma parceria com o Colégio Estadual Luís Vianna (CELV), a 
coordenação de bolsas PIBIC-Em da Fiocruz e o Programa de Vo-
cação Científica da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 
(PROVOC / EPSJV) possibilitou a concessão de bolsas CNPQ – Em 
para 08 estudantes do CELV, selecionados pela comissão PROIIC 
com o apoio de professores do colégio. 

No ano de 2019, foi realizado um encontro para acompanhamen-
to e avaliação parcial do programa, onde os bolsistas apresentaram 
as atividades desenvolvidas no seu plano de trabalho e os principais 
aprendizados do período. As apresentações foram muito bem avalia-
das pela comissão, que forneceu dicas e orientações, visando a pre-
paração dos estudantes para a RAIC do ano seguinte.

Já em de 2020, as apresentações finais foram adaptadas para o 
formato virtual, obedecendo as recomendações sanitárias devido à 
pandemia da Covid-19. Os estudantes participaram da Jornada Vir-
tual PROVOC, onde apresentaram o relatório de atividades e apre-
sentaram os projetos em desenvolvimento. Dentre os oito bolsistas 
que concluíram o programa em 2020, cinco foram escolhidos pelos 
orientadores para renovar a bolsa por mais um ano, dando continui-
dade às suas participações no programa.
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PROFORTEC contribui para a qualificação dos 
profissionais de saúde
Iniciado em 2018, o Programa de Formação Técnica em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (Profortec – Saúde) é resultado de uma par-
ceria entre a Vice Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Institucional e a Vice Diretoria de Ensino e Informação.

Direcionado a portadores de diploma de ensino técnico profissionalizante nas áreas de ciências da saúde, ciências biológicas e/ou áreas afins, o 
Programa tem como principal objetivo contribuir para a consolidação do Sistema Único de Saúde – SUS, por meio de qualificação profissional em 
serviço, com uso de metodologias ativas, para desenvolvimento de competências em atividades laboratoriais e de apoio à pesquisa científica em 
saúde.

Formada por dez estudantes, a primeira turma teve início em outubro de 2018. Os estudantes desenvolveram atividades supervisionadas nos 
laboratórios e atividades pedagógicas com base em metodologias ativas de ensino-aprendizagem até o início de de março de 2020, quando as 
atividades do programa precisaram ser adaptadas para a modalidade remota, tendo a prorrogação do período de término da primeira turma de 
março de 2021 para setembro de 2021, com vistas a reduzir os prejuízos no desenvolvimento das competências previstas pelo programa.
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Mestrado Profissional em Pesquisa 
Clínica e Translacional
Aprovado pela CAPES em 2015 com conceito 3, em 2018 o Mestrado Profissional em Pesqui- sa Clínica e 
Translacional foi contemplado com um financiamento para a realização da primeira turma desse 
programa através da Universidade Aberta do SUS (UNASUS). O programa visa contribuir para 
formação de profissionais em Pesquisa Clínica e Translacional, colaborando para a redução das 
desigualdades regionais no Brasil no acesso à formação.

O programa, que é uma das primeiras grandes iniciativas da Fiocruz Bahia em Educação a Dis-
tância (EAD), conta com o suporte da Universidade Aberta do SUS (UNASUS) que, no ano de 
2019, através de diversas oficinas, capacitou o corpo técnico e docente do programa para o pla-
nejamento educacional em EAD, elaboração de vídeos, plataformas EAD, direitos autorais e política 
de acesso aberto.

Em março de 2020, teve início a primeira turma do Mestrado Profissional, 
coordenado por Maria Conceição Almeida, tendo Edson Duarte como vice-
-coordenador. O curso conta com 24 estudantes matriculados, sendo que to-
dos exercem atividades profissionais em instituições de assistência em Onco-
logia na Bahia, metade deles com atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Neste ano, as atividades presenciais previstas foram adaptadas para a moda-
lidade de ensino remoto.
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PGPAT e PgBSMI são considerados 
programas de excelência pela CAPES

A avaliação quadrienal da CAPES, realizada em 2017, concedeu ao Programa de Pós-Graduação 
em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa (PgBSMI) o conceito 6, sendo reconhecido 
como programa de excelência. Já o Programa de Pós-graduação em Patologia Humana (PGPAT), 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (FAMEB/UFBA), realizado em ampla 
associação com a Fiocruz Bahia, que já tinha avaliação de excelência, manteve o conceito 6.

A atribuição das notas 6 e 7 é reservada aos programas que têm desempenho reconhecidamente 
elevado e que podem ser comparados a programas de boa qualidade no exterior. Para a atribuição 
são considerados: a formação expressiva de mestres e, sobretudo, de doutores, com elevada quali-
ficação; produção científica de elevada qualidade aferida pela publicação de artigos por docentes 
permanentes com discentes em periódicos dos estratos superiores do Qualis (A1 e A2); inserção 
nacional e, especialmente, internacional; e consolidação de liderança nacional.

Entre os anos de 2017 e 2020, o Programa de Pós-graduação em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa, o Programa de Pós-gradua-
ção em Patologia Humana e o  Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da FESF-SUS/Fiocruz formaram o total de 389 
profissionais aptos a contribuir para a saúde e a ciência.
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Formação de Metodologias Ativas de 
Ensino tem ampla adesão entre docentes 
Entre os anos de 2017 e 2020 foram realizados quatro Módulos de Formação em Metodologias Ativas, dando continuidade 
ao trabalho iniciado pela Vice-Diretoria de Ensino, Informação e Comunicação (VDEIC), em 2016. 

Com a presença dos especialistas Neusi Berbel, aposentada da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maíra Batistoni, da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) e o professor Nei Nunes Neto, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o Módulo 2 foi coordenado pelo professor Charbel El-Hani e 
abordou as diversas modalidades de metodologias ativas e participativas de ensino, como a problematização e a aprendizagem baseada em investiga-
ção. A partir dessa visão panorâmica, foi selecionada para aprofundamento no Módulo 3 a modalidade de Educação em Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA) e o uso de Questões Sociocientíficas (QSC) no ensino. Esse módulo, também coordenado pelo professor Charbel El-Hani, contou com a 
participação dos professores da UFBA, Nei Nunes Neto e Daila Conrado. 

Com o tema “Ensino por Investigação”, o Módulo 4 teve como público-alvo docentes dos Programas de Pós-graduação, discentes que não estavam inscritos na 
disciplina Didática, pós-doutorandos e servidores da Fiocruz. As atividades foram ministradas por Daniel Manzoni, professor da Escola de Ciências da Saúde, 
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), também professor da disciplina Didática Especial dos programas de pós-graduação.

O quinto módulo da formação teve como tema “Estratégias de gamificação para o ensino e saúde” e foi conduzido pelo professor Daniel Manzoni e pela 
professora Isa Beatriz Nunes, do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) da Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA).

ADESÃO ENTRE OS DOCENTES

Um levantamento realizado em 2018 afirmou que 85% dos docentes já haviam participado em algum módulo da formação, sendo que, dentre esses, 75% 
consideraram que a participação contribuiu para a implementação de metodologias ativas nas disciplinas. Os dados ainda mostraram que 85% dos res-
pondentes afirmaram utilizar alguma estratégia pedagógica relacionada às metodologias ativas em suas disciplinas, sendo que a maior parte deles, 53%, 
mesclava com a metodologia tradicional, com uso predominante de metodologias ativas. Além disso, cerca de 40% dos docentes ainda utilizam predomi-
nantemente as metodologias tradicionais, e 6% faziam uso apenas de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem.
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Prêmio Gonçalo Moniz reconhece 
novos talentos da produção científica
Criado em 2019, o Prêmio Gonçalo Moniz incentiva os estudantes dos programas de pós-gradua-
ção da Fiocruz Bahia a apresentarem os seus trabalhos, compartilhando as suas produções com a 
comunidade científica da instituição. O evento acontece anualmente e reúne uma comissão ava-
liadora composta por membros externos para análise das dissertações e teses de estudantes e 
egressos com base em critérios pré-definidos. Podem concorrer estudantes que concluíram, pelo 
menos, metade do curso de mestrado ou doutorado e egressos nos últimos 12 meses. A avaliação é 
feita mediante análise do resumo expandido e da apresentação oral.

OS VENCEDORES DA CATEGORIA EGRESSOS DO DOUTORADO SÃO INDICADOS 
A REPRESENTAREM OS PROGRAMAS NO PRÊMIO CAPES DE TESE. 

Em 2019, durante o Encontro das Medicinas I, II e III realizado na Escola Bahiana de Medicina, 
os discentes premiados na primeira edição foram condecorados como Melhor Trabalho Egresso. 
Pela Pós-Graduação em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa (PGBSMI): Menção 
Honrosa – Egresso Doutorado para Afrânio Evangelista e pela Pós-Graduação em Patologia Hu-
mana (PGPAT): Breno Cardin – Egresso Mestrado e Jaqueline Goés de Jesus – Egresso Doutora-
do. Jaqueline Goes. Que realizou o mestrado no PGBSMI, foi contemplada ainda pela Premiação 
como  Melhor Trabalho de Tese 2020 na área da Medicina II pelo PGPAT.
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Papo acadêmico discute avanços e desafios 
nos cursos de pós-graduação do IGM

Com o objetivo de constituir um espaço constante de diá-
logo com a comunidade acadêmica, no ano de 2019 foi 
implementado o Papo Acadêmico, evento periódico pro-
movido por toda a equipe de ensino, onde são debatidos 
temas da vida acadêmica e escutadas as demandas dos 
estudantes com relação aos programas da pós-graduação. 
As atividades, promovidas a cada 3 ou 4 meses, contam 
com ampla participação dos estudantes e tem contribuído 
significativamente para uma maior aproximação entre dis-
centes e as coordenações dos programas. 

Os encontros discutiram temas como as ações promovidas 
pelo ensino; divulgação científica; saúde mental; adapta-
ção dos programas para o ensino remoto, e um balanço 
dos resultados e conquistas alcançados.
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Atividades de Divulgação Científica são 
realizadas com apoio dos programas de 
pós-graduação e da ASCOM
As atividades voltadas à Divulgação Científica na Fiocruz Bahia tam-
bém ganharam destaque durante o último quadriênio. Promovidas com 
o apoio dos programas de pós-graduação e da Assessoria de Comuni-
cação (ASCOM), foram realizados editais, cursos e disciplinas sobre o 
tema. Dentre as principais ações desenvolvidas está o curso de Divul-
gação Científica realizado entre agosto e outubro de 2019, coordenado 
pela professora Luisa Massarani e moderado pelo assessor de comuni-
cação da Fiocruz Bahia, Antonio Brotas. A atividade, que contou com 
108 inscritos, resultou na criação de um edital de apoio financeiro para 
a execução das propostas desenvolvidas pelos concluintes. 

AS PROPOSTAS CONTEMPLADAS FORAM: 

Mobilização e participação social através da identificação de vetores - 
Camila Freitas Chaves - aluna do mestrado 
Seminário câncer do colo de útero: o adoslescente entendendo o cuida-
do com a saúde da mulher - Caroline Vasconcelos de Oliveira - aluna do 
mestrado 
Quadrinhos de divulgação científica: Histórias dos cientistas - Matheus 
Silva de Jesus - aluno do mestrado 
Feira de Jogos - Abordando a diversidade na ciência - Qeren Hapuk 
Rodrigues Ferreira Fernandes - aluno do doutorado

Os estudantes também apresentaram ampla participação em eventos 
como o XIII Festival de Cultura Japonesa Bon Odori, que ocorreu nos 

dias 30 e 31 de agosto e 1 de setembro de 2019, no Parque de Exposi-
ções; a 26ª edição do evento Fiocruz pra Você, realizado no dia 19/10, na 
Alameda dos Ipês do Parque da Cidade Joventino Silva e na 16ª Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que ocorreu entre os dias 23 
e 25 de outubro, quando os estudantes do IGM tiveram a oportunidade 
de elaborar e implementar atividades de Divulgação Científica para o 
público de aproximadamente 600 estudantes do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio, que visitaram a Fiocruz Bahia. 

Outro destaque foi a realização do I Curso de Férias de Imunopatolo-
gia, que ocorreu entre os dias 08 e 12 de julho de 2019, promovido pela 
Associação de Pós-graduandos da Fiocruz Bahia (APG-BA). Com foco 
em estudantes de graduação dos cursos de saúde, as aulas foram le-
cionadas por discentes dos programas de pós-graduação em Patologia 
(PgPAT) e Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa (PgBSMI). O 
curso, que contou com 50 participantes, foi composto por aulas expositi-
vas que abordaram aspectos da imunopatologia, avanços das pesquisas 
em doenças infecciosas e não infecciosas, além de palestras expondo 
as linhas de pesquisa da instituição, ministradas por pesquisadores da 
Fiocruz Bahia. Houve também apresentação de pôsteres com os tra-
balhos e uma visita técnica nas plataformas tecnológicas. O incentivo 
à realização do I Curso de Férias pelos estudantes da APG-BA integrou 
um conjunto de ações estratégicas na área de Ensino da Fiocruz Bahia, 
em parceria com as coordenações dos Programas de Pós-graduação.
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Publicação da Edição 
especial da Revista 
Atas de Ciências da 
Saúde (ACIS)

Programa Biotech Bahia 
premia iniciativas 
sustentáveis e inovadoras

Sob a coordenação e apoio do Professor Assistente 
das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU / SP), 
Daniel Manzoni, foi publicada uma edição especial 
da Revista Atas de Ciências da Saúde da Escola de 
Ciências Biológicas, que contemplou 10 artigos de 
autoria de professores e alunos dos programas de 
pós-graduação em Patologia Humana (PGPAT – 
UFBA/Fiocruz Bahia) e em Biotecnologia em Saúde 
e Medicina Investigativa (PGBSMI), da instituição. 
As publicações são fruto das atividades do curso de 
Divulgação Científica, da disciplina Didática Espe-
cial e do curso de Metodologias Ativas no Ensino, 
estes dois últimos ministrados pelo professor Daniel 
Manzoni. 

O Acelera+ é um programa de aceleração que busca desenvolver negó-
cios sólidos e sustentáveis alinhados com a demanda corporativa. Cada 
programa atende até 15 projetos em estágio inicial que saem preparados 
para atuação no mercado. Composto por 12 semanas de duração, são 
48h de formação e 12h de mentorias individuais, além do encerramento 
com a apresentação dos pitches para uma banca. A formação foi uma 
iniciativa do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia em Saúde 
em Medicina Investigativa (PgBSMI) da Fiocruz Bahia, com o apoio da 
Diretoria e da Vice-diretoria de Ensino da instituição, em parceria com o 
Sebrae. As aulas online foram ministradas entre os dias 14 de setembro e 
7 de dezembro de 2020, por vários mentores de diversas empresas.

Formada pelos estudantes Maria Helena Meirelles, Bruna Martins e 
Matheus de Jesus, e a pesquisadora Deborah Bittencourt Mothé Fra-
ga, a equipe vencedora, LVC Check up, desenvolveu um aplicativo para 
auxiliar veterinários com o diagnóstico da leishmaniose visceral canina 
e o acompanhamento de cães em tratamento contra essa doença. Em 
segundo lugar ficou a “Topcool, Mentup”, que teve como integrantes os 
alunos Raiana dos Anjos, Rafael Leonne, Liliane Barreto, Fênix Araujo e 
a pesquisadora externa Darizy Vasconcelos. A Celltox ficou na terceira 
colocação, composta pelos estudantes Diogo Portella, Gabriela Sampaio, 
Breno Cardim e a servidora Flávia Maciel.
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Seminário Desafios da Educação no IGM 2020
O Seminário, realizado em fevereiro de 2020, discutiu os 
avanços obtidos na unidade desde o primeiro seminário de 
educação da Fiocruz Bahia, ocorrido em 2015. O evento 
contou com a presença da Vice-presidente de Educação, 
Informação e Comunicação da Fiocruz, Cristiani Macha-
do; da Coordenadora Geral de Educação da Fiocruz, Maria 
Cristina Rodrigues Guilam; da Coordenadora Geral Adjun-
ta Eduarda Cesse; da coordenadora do Campus Virtual da 
Fiocruz, Ana Cristina da Matta Furniel e de representantes 
da equipe do Campus Virtual da Fiocruz.

Além dos representantes da VPEIC, o Seminário contou 
com a participação da Diretora da Fiocruz Bahia, Marilda 
Gonçalves; as representantes da Vice-diretoria de Ensino 
e Informação da Fiocruz Bahia, Patrícia Veras e Claudia 
Brodskyn e demais membros da equipe de ensino do IGM; 
do ex-diretor da Fiocruz Bahia, Manoel Barral Netto, idea-
lizador do seminário “Repensar o Ensino na Fiocruz Bahia”, 
realizado em 2015; do Coordenador das Ações de Pros-
pecção da Fiocruz, Carlos Gadelha; da diretora da Fiocruz 
Brasília e Secretária Executiva da Universidade Aberta do 
Sistema Único de Saúde (UNA-SUS), Fabiana Damásio; de 
Vinícius Oliveira, também da Fiocruz Brasília e de Marcos 
Ennes Barreto, pesquisador associado do Centro de Integra-
ção de Dados e Conhecimento em Saúde (CIDACS). 
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Pandemia da Covid-19 
impõe novos desafios e 
adoção do ensino remoto

Seminários Integrados 
debate questões sobre 
o Sars-Cov-2 
(Covid-19) A partir do mês de março, o ano de 2020 foi marcado pelos desafios de 

distanciamento social impostos pela pandemia da Covid-19. Para evitar a 
disseminação do vírus, as atividades presenciais de ensino e realização de 
eventos foram suspensas. 

A necessidade de distanciamento social exigiu um processo de adaptação 
para o ensino remoto, envolvendo o diagnóstico da situação dos docen-
tes e discentes com relação a aspectos sócio-emocionais na pandemia 
e de condições de conectividade; reuniões ampliadas com discentes de 
cada programa para discutir alternativas para a continuidade das ações 
educacionais nesse contexto; a disponibilização de salas Zoom e Teams 
para atividades remotas pela VPEIC; implantação do programa de in-
clusão digital de estudantes com apoio da VPEIC, TI e Diretoria do IGM; 
a transposição das atividades presenciais para remotas e a capacitação 
autoinstrucional de docentes para o ensino remoto.

A partir dessa reformulação, as ações educacionais existentes na Fiocruz 
Bahia tiveram continuidade, respeitando as medidas de distanciamento 
social e os Planos de Contingência e Convivência com a Covid-19 elabo-
rados pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Fiocruz Bahia.

Promovido pela Equipe de Ensino, com apoio da Assessoria de 
Comunicação da Fiocruz Bahia, no período de 18 de junho a 
01 de setembro, o Ciclo de Seminários Integrados sobre Sar-
s-Cov-2 (Covid-19), abordou temas como filogenética do ví-
rus, epidemiologia, imunologia, interação vírus-células, vacinas, 
diagnóstico, tratamento, biologia de sistemas e ética, e contou 
com a participação de 96 discentes, sendo 79 da pós-gradua-
ção e 17 da Iniciação Científica.
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Estratégias de 
sustentabilidade 
reduzem o consumo 
de energia em 50%

Medidas de 
reaproveitamento 
reduzem o consumo 
de água na unidade

Com o objetivo de otimizar os recursos da instituição, a Fiocruz Bahia 
adotou estratégias sustentáveis para o consumo de água e energia 
elétrica. Dentre as principais iniciativas estão a substituição de lâm-
padas, a aquisição de equipamentos de mensuração de consumo e 
tensão de energia e a implantação do sistema de redução de consumo 
de água. 

Ao todo 1.500 lâmpadas fluorescentes foram substituídas por lâmpa-
das de Light Emitting Diode – LED, assegurando o processo de redu-
ção do consumo de energia, iniciado em 2013. Além de trazer melho-
rias para a iluminação, a troca das lâmpadas fluorescentes de 16 e 32 
W por lâmpadas de LED de 9 e 18 W levou a uma economia de 50% 
no gasto. A otimização do sistema de iluminação ampliou também a 
capacidade de carga dos sistemas elétricos dos prédios da Fiocruz 
Bahia, à medida que contribuiu para o distanciamento entre o consu-
mo efetivo e a capacidade limite de cada um dos quadros elétricos.

Para apoiar o gerenciamento, foi adquirido um aparelho portátil de 
análise que permite aferir a qualidade de energia, níveis de consumo e 
de tensão e carregamentos dos circuitos, dentre outras mensurações. 

Outra medida adotada para o consumo racional foi a reutili-
zação de material reciclável no sistema de descarga dos ba-
nheiros da unidade. Para isso, garrafas PET preenchidas com 
água ou areia foram acopladas às caixas, reduzindo o espaço 
que seria ocupado por um volume de dois litros de água. Além 
da economia no consumo, a estratégia contribui para a dimi-
nuição do descarte das garrafas na natureza. 

Ainda nesse sentido, o sistema de absorção de água das chu-
vas teve a sua capacidade ampliada em 2,5 vezes. A água 
captada é utilizada para atividades de jardinagem e limpeza 
nas áreas externas.
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Readequação de 
contratos busca 
redução de custos 
e maior eficácia 
nos serviços

Requalificação de espaços 
promove mais conforto para 
a comunidade do IGM

Nos últimos anos a Fiocruz Bahia tem dedicado 
esforços para a readequação dos seus contratos 
condominiais por meio da busca de resultados efe-
tivos, seja pela redução de custos administrativos, 
seja com o ganho de eficiência em serviços e no 
uso da estrutura. A iniciativa tem como objeti-
vo principal a redução de custos condominiais de 
modo a permitir o deslocamento de recursos para 
as áreas finalísticas da instituição, mas, também, 
assegurar a conformidade processual das contra-
tações aliada à obtenção de melhores resultados 
com os serviços contratados.

Buscando mais comodidade, conforto e segurança para a comunidade, a Fiocruz 
Bahia buscou a requalificação de alguns espaços. Para suprir a demanda dos pes-
quisadores da instituição, a sala de freezers passou pela ampliação de espaços ade-
quados à alocação de ultra-freezers, seguindo os requisitos elétricos, hidráulicos e 
estruturais apropriados. O espaço, destinado para receber 16 novos equipamentos, 
conta com uma área de 33 metros. 

Foram adquiridas duas novas unidades condensadoras para as câmaras frias +4°C 
e -20°C do Pavilhão Zilton Andrade, melhorando as condições de utilização,  am-
pliando a vida útil e reduzindo os custos de manutenção dos equipamentos. Também 
foi realizada a obra de requalificação no andar térreo do Pavilhão Zilton Andrade, a 
fim de criar um espaço adequado para a convivência dos colaboradores. Instalação 
de divisória de vidro, forro, pintura, instalações elétricas e prateleiras também fo-
ram algumas intervenções efetuadas no espaço, que conta com uma área de 13m2.
Também foram adquiridos novos fornos microondas e refrigeradores, tanto em 
substituição, quanto em ampliação do número de equipamentos para o espaço de 
convivência, com investimento de recursos para a aquisição de 38 novos equipa-
mentos para substituição e ampliação do parque de refrigeração da unidade.
Além do Pavilhão, os prédios e muros que circundam a unidade também foram re-
formados, de modo a assegurar que a estrutura física seja preservada e valorize o 
aspecto visual do conjunto arquitetônico do IGM. Foram realizados ainda o processo 
de impermeabilização das coberturas dos prédios, a reforma e pintura da quadra 
poliesportiva.
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Requalificação do parque de 
Tecnologia da Informação

Adoção do Novo Marco Legal de C&T 
promove aperfeiçoamento do processo 
de aquisição de insumos

Além das ações estruturais, a Fiocruz Bahia investiu na aquisição de 
equipamentos modernos a fim de reestruturar a área com novos e 
modernos firewalls, switches, servidores de rede, tape library, equipa-
mento wireless e desktops. A requalificação foi realizada considerando 
a criticidade e transversalidade da área de tecnologia da informação 
para o funcionamento do Instituto.

A partir da estratégia de aquisição por meio do Novo Marco Legal de C&T foi possível realizar a primeira experiência de aquisição de materiais 
para pesquisa e desenvolvimento através das inovações normativas - dispensa de licitação para produtos para pesquisa e desenvolvimento, in-
seridas pelo novo marco legal da CT&I. A ação aconteceu no âmbito do Edital IGM/FIOCRUZ BA – No. 001/2017 – Programa Interno de Apoio 
a Servidores em Atividade de Pesquisa do Instituto Gonçalo Moniz / Fundação Oswaldo Cruz e, embora tenha apresentado grandes desafios, 
exigindo ação intersetorial entre o Escritório de Projetos – NEGP, Serviço de Compras, Departamento Administrativo, Vice-Diretoria de Pesquisa 
e Serviço de Referência, a estratégia foi considerada exitosa ao atingir o objetivo de aquisição de insumos, aliado ao aprendizado gerado para o 
aperfeiçoamento desse processo nas aquisições futuras dessa nova modalidade. 
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Feira agroecológica incentiva plantio e 
consumo de alimentos orgânicos
Em 2018, a Fiocruz Bahia passou a contar com a feira agroe-
cológica, iniciativa que tem como principal objetivo a consoli-
dação de um espaço reservado à partilha de conhecimentos 
voltados à qualidade de vida, além do incentivo ao plantio 
e consumo de alimentos orgânicos. Promovida pelo Núcleo 
de Saúde do Trabalhador (NUST), a atividade ocorre às sex-
tas-feiras, das 09h30 às 13h00. Os produtos comercializa-
dos são provenientes da cooperativa da agricultura familiar 
com certificação do Ministério da Agricultura e Pecuária pela 
adoção de práticas ambientalmente sustentáveis e produção 
orgânica.

A Feira faz parte do Programa Fiocruz Saudável, responsável 
por promover a integração entre saúde e ambiente nas vá-
rias unidades da instituição, tornando-as um laboratório de 
práticas que venham a se desenvolver de modo a conjugar 
interdisciplinarmente saúde do trabalhador, biossegurança e 
ambiente. O Programa atua segundo a proposta da Organi-
zação Mundial de Saúde – OMS que tem dentre suas metas 
conseguir que todas as organizações tornem-se conscientes 
das suas responsabilidades em relação à saúde e ao meio 
ambiente. Em virtude da pandemia da Covid-19, em 2020, a 
feira foi suspensa, buscando atender as orientações sanitá-
rias de enfrentamento à doença. 
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Projeto para 
implantação do 
Modelo de Gestão 
Integrada é 
aprovado

Sistema de Gerenciamento 
de Projetos auxilia na 
captação de recursos 
para pesquisas 

Submetido, aprovado e financiado através do edital 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institu-
cional da Fundação Oswaldo Cruz, o Projeto de Im-
plantação do Modelo de Gestão Integrada tem como 
objetivo desenvolver um modelo contratualizado de 
monitoramento, avaliação e aprendizagem orga-
nizacional para os projetos estratégicos do Plano 
Quadrienal do IGM 2018-2021. Além da estrutura-
ção e formalização do ciclo de planejamento, a ação 
também sistematizou o processo de aprendizagem 
organizacional por meio da adoção de mecanismos 
contínuos e contratualizados de mensuração, moni-
toramento e ajustes aplicáveis a todas as fases do 
ciclo de planejamento estratégico da Unidade, as-
segurando entregas com melhores qualidade, custo 
e tempo.

Desenvolvido pela Fiocruz Bahia, o Sistema de 
Gerenciamento de Projetos - SGP auxilia pes-
quisadores e administradores na coordenação de 
projetos de pesquisas com captação externa de 
recursos financeiros ao longo das quatro principais 
fases do ciclo de vida das atividades. Inicialmente, os 
projetos são submetidos e analisados pela Diretoria e pela 
Vice-diretoria de Pesquisa, instâncias consultiva e deliberativa. Na 
segunda fase, acontece o planejamento, que é quando as informações 
fundamentais para o gerenciamento são inseridas no sistema, dentre elas: or-
çamento, vigência e cronograma de atividades. Em seguida vem a execução, 
etapa na qual é realizada o monitoramento e controle das ações, como compras, 
contratações e empenho. Ao final do projeto, na quarta etapa, são gerados os 
relatórios técnicos e de prestação de contas, além da aprovação oficial dos rela-
tórios pelos órgãos financiadores. 

O SGP também é um repositório de dados sobre pesquisas institucionais, capaz 
de gerar informações em tempo real sobre o portfólio de projetos do IGM, para 
subsidiar processos de tomadas de decisões estratégicas.
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Rede Diálogos promove ações para o 
desenvolvimento dos trabalhadores
O projeto Rede Diálogos é uma iniciativa do Instituto Gonçalo Moniz, que visa o desenvolvimento integral 
do trabalhador, o estímulo ao diálogo e à promoção de ações para a melhoria das relações profissionais e 
conscientização das pessoas sobre o seu papel na construção de um ambiente de trabalho mais saudável.

Os eventos, destinados à comunidade da Fiocruz Bahia, contaram com a participação do público interno 
e externo, discutindo temas como maternidade e trabalho, autoconhecimento, relação familiar, educação 
financeira, saúde mental e alimentação. Assuntos como câncer de mama e saúde do homem também esti-
veram entre as questões levantadas. 

DENTRE OS PRINCIPAIS EVENTOS REALIZADOS ESTÃO: 

 Roda de Conversa: Vivenciando a Maternidade no Trabalho
 Palestra: Trabalho, Saúde, Ciência e espiritualidade – um caminho através do autoconhecimento 
 Roda de Conversa: O sofrimento dentro de casa: família, adolescência e silenciamento da dor
 Educação financeira, investimentos e bem-estar – transforme a sua relação com o dinheiro 
 Mesa redonda: Saúde e Alimentação – palestras sobre “Saúde Mental e Distúrbios alimentares” 
             e   “Nutrição sem restrições” 
 Roda de Conversa: Câncer de Mama 
 Roda de conversa: Conversando sobre a saúde do homem 
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Com o objetivo de conhecer, discutir e aplicar novas práticas que auxiliem no desenvolvi-
mento institucional, os Encontros Temáticos de Gestão reuniram servidores e colaborado-
res da Fiocruz Bahia para debater variados temas.

Dentre os principais assuntos estão o processo de capacitação para funcionários do IGM, 
orientações sobre emissão de passaporte e a necessidade de visto para a entrada em al-
guns países, aposentadoria e finanças pessoais, gestão e fiscalização de contratos admi-
nistrativos, recomendações e propostas de intervenção a partir dos resultados acadêmicos 
da gestão e a importância da diversificação da matriz energética, utilizando gás natural.

ENCONTROS: 
 Capacitação dos servidores e colaboradores

 Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 

 Recomendações e propostas de intervenção a partir dos resultados acadêmicos da Gestão 

 Aposentadoria e Finanças Pessoais 

 Afastamento do País 

 Importância da diversificação da matriz energética: soluções em aplicação de gás natural em desafios residenciais e industriais 

Servidores e colaboradores participam dos 
Encontros Temáticos de Gestão
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Jacqueline de Jesus Silva (Técnica em Saúde Pública) – Microscopia

Jaime Ribeiro Filho (Pesquisador em Saúde Pública) – Light 

Tiago Graf (Pesquisador em Saúde Pública) – Lapex

Waldney Cavalcante De Souza (Técnico em Saúde Pública) – Manutenção

Novos servidores 
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Serviços de infraestrutura trazem melhorias para a 
comunidade do IGM
Pensando em proporcionar mais comodidade, conforto e segurança para a comunidade da Fiocruz Bahia, a gestão investiu em alguns re-
paros que foram realizados durante o ano de 2020.  Dentre os quais estão: 

 Readequação sistema de proteção de descargas atmosféricas do Pavilhão Aluízio Prata;

 Requalificação do espaço cultural;

 Reforma da Câmara Fria do Pavilhão Zilton Andrade para readequação do isolamento térmico e retrofit do seu sistema de refrigeração;

 Reforma dos pisos e adequação da rede elétrica do auditório e da sala de conferência do Pavilhão Aluízio Prata;

 Reforma do prédio do LASP no tocante a refrigeração, substituição do telhado, estrutura elétrica e readequação de espaços;

 Reativação da Câmara Fria do LASP;

 Reforma dos sistemas de refrigeração dos Pavilhões Aluízio Prata e Pavilhão Ítalo Sherlock;

 Criação de espaço de convivência para motoristas;

 Substituição do telhado do auditório do Pavilhão Aluízio Prata;

 Readequação dos espaços e elétrica do Pavilhão de Apoio;

 Realização de estudo para avaliação técnica e econômica para adoção de sistema de energia solar.
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