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IOC–Ciência para a  Saúde da População Brasileira

Tania e Mariza

As Áreas de Pesquisa do IOC resultam 
de um desenho inovador de agregação de 
laboratórios e de pesquisadores em torno 
de temas e problemas relacionados às 
prioridades do Ministério da Saúde e aos 
avanços no conhecimento científico e tec-
nológico. A implantação das Áreas, iniciada 
em março de 2007, rende bons frutos. Em 
19 de novembro foi realizada a 4ª Reunião 
das Coordenações de Áreas de Pesquisa 
com a Diretoria. Foram debatidos os princi-
pais avanços e gargalos a serem combati-
dos. Com isso, pudemos ter um panorama 
do atual desenvolvimento das Áreas.

Percebemos que, em pouco tempo, 
tivemos grandes avanços na integração 
de laboratórios e pesquisadores, para a 
realização de eventos conjuntos, inclusive 
internacionais, e preparação de projetos de 
pesquisa, como na área de DST. Os planos 
apresentados para 2010 pretendem incre-
mentar ainda mais essas cooperações.

Com o sucesso desta interlocução, tra-
balharemos juntos para a solução dos 
problemas já mapeados e para a identifi-
cação de novos temas de relevância em 
saúde no cenário científico nacional e 
internacional, além de apoiarmos a con-
solidação e o desenvolvimento das áreas, 
atentos às suas especificidades.

Gostaríamos de agradecer aos 
pesquisadores Antonio Basílio (Genômica 
funcional), Otavio Pieri (Helmintoses), 
Martha Mutis (Epidemiologia e Vigilância), 
Selma Gomes (DST, Aids e Hepatites Vi-
rais), Carlos Roberto Alves (Leishmani-
oses), Eduardo Volotão (Doenças Virais e 
Rickettsioses), Jacenir Mallet (Doença de 
Chagas), Marise Asensi (Doenças Bacteri-
anas e Fúngicas), Ada Alves (Dengue, Fe-
bre Amarela e outras Arboviroses), Lucia 
Rotenberg (Educação e Sociedade), Clara 
Cavados (Taxonomia e Biodiversidade) e 
Vinicius Cotta (Doenças Crônico, Degen-
erativas e Genéticas), que apresentaram o 
trabalho das respectivas áreas, sempre co-
laborativos no sentido de buscar soluções.

 Avanço das Áreas de 
Pesquisa

Programa de pós-graduação em Biologia Celular e 
Molecular completa 20 anos
A data será comemorada em  
edição especial do Centro de 
Estudos do IOC, em 03 de de-
zembro, com o tema Desafios 
da pós-graduação brasileira na 
ciência e tecnologia

Programa de Pós-Graduação em Biologia  
Computacional e Sistemas realiza workshop
O curso abordará o tema Modelagem Molecular em aulas 
teóricas e práticas e inscrições estão abertas

Seminário internacional sobre hepatites de  
transmissão entérica recebe inscrições
Evento será realizado entre os dias 07 e 12 de dezembro

IOC oferece cursos para universitários no verão
Alunos da área de saúde podem se inscrever, no dia 
09/12, em cursos sobre imunologia, doenças virais, 
doenças pulmonares e fisiologia cardiovascular

Meningite: especialista esclarece dúvidas sobre a 
doença
Pesquisador do IOC explica a ocorrência de surtos locali-
zados da infecção meningocócica no Brasil

Primeiro seminário sobre o VI Congresso Interno  
acontece no dia 1º de dezembro
O evento será realizado de 14h às 17h, na Tenda da 
Ciência e será transmitido via Rede Fiocruz para todas as 
unidades

Áreas de Pesquisa e diretoria analisam projetos
Temas como inovação, bioteca e equipamentos 
multiusuários estiveram na pauta

Investimento em pesquisa é  
prioridade apontada pelos  
participantes do encontro

Plenária do IOC destaca defesa da pesquisa no VI 
Congresso Interno da Fiocruz


