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Abre-se o Ano Acadêmico 2004

Abertura do Ano Acadêmico é um rito
de início de nova etapa. Nesta
publicação lembramos que, em 2003,
completaram-se dois anos e meio de
nossa gestão na Diretoria: foi um ano de
desafios, planejamento e muito trabalho.
Já nas 'Perspectivas' do Relatório de
Atividades de 2001 do IOC,
alertávamos: "projetam-se melhorias
substantivas a partir de 2003".

Não é sem motivo que o IOC é a
principal unidade de Pesquisa Biomédica
da Fiocruz, do Ministério da Saúde e das
mais importantes do país. Mesmo com
problemas de percurso, que com a ajuda
de todos trataremos de superar, 2004
desponta como o ano em que as realiza-
ções, fruto do conjunto do planejamento
articulado com a gestão estratégica e
participativa, serão percebidos.

À comunidade do IOC

Um dos mais importantes desafios do
ano que passou foi, sem dúvida, o I Encon-
tro do IOC: "Momento Atual, Desafios para
o Futuro", realizado em Portogalo, Angra
dos Reis. Ali comemoramos não apenas os
103 anos do Instituto e dois da Diretoria,
mas abriu-se uma perspectiva alvissareira
para o futuro da instituição:
- Um IOC democrático, transparente e de-
terminado. Com seus passos e estratégias
para o futuro construídos com a mesma
qualidade profissional de que usufruem as
sociedades brasileira e a mundial com a
excelência das pesquisas e produtos de-
senvolvidos em nossos laboratórios - o que
há de melhor do que cada um de nós tem
a oferecer.

O que se fez em Portogalo e na plenária
do IOC, e ao longo do ano, ao serem refe-
rendados os rumos apontados no relatório
final, não foi só consagrar uma metodologia

O Encontro do IOC e os desafios para o futuro
de trabalho, mas dar um passo institucional
histórico, decisivo - o de construir em con-
junto e coletivamente esta gestão e, assim,
apontá-la para o futuro.

Esta é a mensagem que congrega, neste
momento, o sentimento de unidade, entusi-
asmo, alegria e preocupação desta Direto-
ria. Sentimentos necessários a um fazer hu-
mano maior: à certeza de que o esforço que
dispendemos aqui é uma parte do que es-
colhemos fazer na construção de uma hu-
manidade melhor para todos.

Sentimento de mãos limpas, consciên-
cia tranqüila, dever cumprido, que motiva
a Diretoria do IOC a partilhar, com todos,
os resultados alcançados por este qualifi-
cado conjunto de trabalhadores, estudan-
tes e pesquisadores ao longo do ano
de 2003 e o já projetado para 2004.

Há ainda um fato que não se
pode deixar de destacar, por sua
ocorrência inesperada e surpreen-
dente, e que expõe ao risco a vida
de todos nós. É extremamente
preocupante a violência urbana que
nos tem atingido e provocado a re-
ação!

Os prédios em que trabalhamos,
além das inúmeras deficiências de
manutenção, têm sido alvo de tiros
de fuzil que estilhaçam vidros dos
laboratórios, perfuram paredes e desnudam

103 anos do IOC

Um dos grupos do I Encontro discute no Portogalo
(Angra dos Reis) as estratégias para o IOC

o ritmo da insegurança crescente em que
está mergulhado não só o Rio de Janeiro,
mas a sociedade brasileira.

Fazemos nossos o protesto registrado em
moção à Presidência e às autoridades fede-
rais e estaduais, acatada pelo Congresso
Interno.

Estamos nos empenhando junto à Pre-
sidência para que reitere àquelas autorida-
des a necessidade de providências urgen-
tes, de modo a assegurar tranqüilidade à
vida de cada um de nós em nosso tão pre-
cioso ambiente de trabalho.

Não vamos calar, nem esperar por uma
vítima fatal, diante de uma insegurança que
nos acompanhou por todo o ano e vem se
agravando assustadoramente.

ESPECIAL
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Ensino

O Ensino do IOC mantém o padrão de
excelência. É a área de atividade mais vi-
gorosa e dinâmica do Instituto, desde que
Oswaldo Cruz criou, em 1908, o Curso de
Aplicação de Manguinhos.

Os Programas de Ensino receberam 224
novos alunos, em 2003. Com isso, o IOC
atendeu a 760 alunos, considerando os que
já atuavam nos diferentes programas e
aqueles recebidos pelos Programas de Ini-
ciação Científica, Vocação Ci-
entífica e Estágios Curriculares.

A tradição da formação de
pesquisadores na área
biomédica - inaugurada, no
Instituto, por Oswaldo Cruz -
deu um salto em 2003. Ofe-
rece hoje não apenas três, mas
quatro programas de pós-gra-
duação Stricto sensu, todos
com bolsas do CNPq, Capes
ou do próprio IOC.

Os cursos de mestrado e o
doutorado em Biologia Celu-
lar e Molecular, em Biologia
Parasitária e em Medicina Tro-
pical receberam 100 novos
alunos, 63 mestrandos e 37
doutorandos, e ofereceram 94
disciplinas, titulando 104 alunos: 43 dou-
tores e 61 mestres.

Com as 104 teses defendidas em 2003,
o IOC totalizou 951 teses concluídas desde
a implantação dos programas, a partir de
1980. Todas podem ser acessadas e lidas
no catálogo de teses virtual, atualizado quin-
zenalmente, que permite diversas modali-
dades de busca pelo site do Departamento

de Ensino.
A novidade é o Programa de Ensino em

Biociências e Saúde. Recém aprovado pela
Câmara Técnica de Ensino do Instituto e
também pelo Conselho Técnico Científico da
CAPES, com a nota máxima para novos
cursos credenciados - quatro -, estará inici-
ando suas primeiras turmas com 35
mestrandos e 7 doutorandos em março des-
te ano de 2004.

Dentre os programas
interinstitucionais, os progra-
mas Stricto sensu vêm dando
continuidade ainda à forma-
ção, em nível de doutorado,
de professores e pesquisado-
res. Através de projetos vin-
culados ao Programa de
Qualificação Institucional da
CAPES, atende a demanda do
Instituto Evandro Chagas e
das universidades Federal e
Estadual do Pará.

Com muita satisfação a
Diretoria do IOC foi informa-
da de que a CAPES acaba de
aprovar/recomendar o funci-
onamento de nosso Mestrado
Profissional de Tecnologia em

Imunobiológicos, que integra o Programa
de Pós-Graduação em Biologia Celular e
Molecular, uma parceria IOC/Bio-
Manguinhos.

Os Programas de Pós-Graduação Lato
sensu, igualmente, se fortaleceram. Em 2003,
iniciou-se o curso de Atualização em
Malacologia, capacitando técnicos da Se-
cretaria de Vigilância à Saúde (ex-Funasa),

no Rio Grande do Norte. Além da Especia-
lização,  já consolidada, em Malacologia e
em Entomologia para profissionais do con-
trole de endemias oriundos do SUS. Este
ano, deverá ser expandido para outros es-
tados.

Os cursos de Educação Científica em
Biologia e Saúde, implantados a partir de
2000, vêm se tornando referência para a
área de Educação em Ciências. Receberam
93 alunos, em 2003. E, pelo contrato com
a Secretaria Estadual de Educação que pos-
sibilita a capacitação de recursos humanos
das 29 coordenadorias de ensino do Rio de
Janeiro, titularam como especialistas mais
29 professores.

No âmbito dos cursos técnicos, merece
destaque o curso de formação de especia-
listas de nível técnico em Biologia Parasitá-
ria e Biotecnologia. Titulou 29 novos espe-
cialistas em 2003.

Foi também grande a participação do
IOC no Programa de Iniciação Científica
(PIBIC), recebendo 93 estagiários em seus
laboratórios. No Programa de Vocação Ci-
entífica, recebeu 42 alunos.

Vale destacar ainda a participação dos
alunos do IOC, tanto na VIIIª Jornada Cien-
tífica da Pós-Graduação quanto na XIª Reu-
nião anual de Iniciação Científica da Fiocruz.
Três trabalhos do Instituto figuraram entre os
10 melhores de 2003. O mérito foi, inclusi-
ve, notícia do Informe IOC.

Por fim, vale referir que o Departamento
de Ensino editou, em 2003, além do catá-
logo virtual no site do Ensino, o primeiro
Catálogo de Teses do Instituto (foto no
início da página) com os resumos das 847
teses dos programas Stricto sensu, de 1980
a 2002.

Cresce a programação do Ensino

Os trabalhos de
três estudantes do
IOC destacaram-se

entre os 10 melhores
de 2003 na VIIIª

Jornada Científica da
Pós-Graduação e

XIª Reunião anual de
Iniciação Científica

da Fiocruz.
O fato foi notícia do

Informe IOC
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Na abertura do Ano Acadêmico passa-
do, o destaque foi, sem dúvida, a impor-
tantíssima palestra de Fernando Reinach -
um dos idealizadores do projeto Genoma
Brasileiro - em nosso Núcleo de Estudos
Avançados.

Reinach falou so-
bre os rumos das polí-
ticas de Ciência e
Tecnologia e mostrou o
trabalho primoroso do
seqüenciamento da Xy-
lella fastidiosa e da
Xanthomonas citri, bac
térias causadoras do
amarelinho e do can-
cro cítrico.

Já o então Secretá-
rio-geral do Ministério
de Ciência e Tecnolo-
gia, Wanderley de Sou-

za, falou sobre Integração Ciência-Escola:
Ações do Governo Federal a um auditório
interessadíssimo em conhecer as estratégi-
as traçadas pelo governo recém eleito para
o MCT e especialmente para o CNPq e a
Finep.

A tradição do Centro de Estudos, nas
tardes de sexta-feira, se manteve, em 2003,
com a qualidade e o destaque de seus
palestrantes.

Em Raízes Moleculares do Brasil, o pro-

fessor de Genética e Bioquímica Molecular
da UFMG, Sérgio Danilo J. Pena, apresen-
tou com o maior didatismo a uma concorri-
da platéia o passo a passo da pesquisa que,
com sua equipe, desvendou a complexa
composição genealógica da população bra-
sileira.

Em nada deixaram a desejar, igualmen-
te, as apresentações dos diversos pesquisa-
dores do IOC. Foram tão bem aplaudidas
como na palestra A Importância Social da
Cirurgia Plástica, do Dr. Ivo Pitanguy, que
fechou, com chave de ouro, o Centro de
Estudos de 2003, após disputado debate.

O Ciência, Cultura e Arte é, dos nossos
espaços das sextas-feiras, o que vem se afir-
mando dos mais importantes para a refle-
xão em outros campos e a troca de opini-
ões e informações para todos nós.

A estratégia está consagrada. Ao me-
nos uma vez por mês, todos no IOC pode-
mos debater e refletir sobre Ciência, à luz
da Cultura e da Arte, com o que há de
melhor entre nós e na sociedade da qual
participamos.

A palestra do músico-concertista Fábio
Zanon - A Arte de Ouvir a Música Clássica -
encantou a platéia, enquanto o tema Vida
íntima das palavras, frase e curiosidade da
língua portuguesa, genialmente desenvolvi-
do pelo filólogo, romancista e também arti-
culista do JB, Deonísio da Silva, atraiu um

Estudos

O ano acadêmico do IOC
público entusiasmado e participativo.

Destaque merecem também as palestras
do ambientalista Cláudio Bellini, chefe do
Parque Nacional Marinho de Fernando de
Noronha e Coordenador do Projeto TAMAR,
bem como a brilhante exposição da magní-
fica Fernanda Montenegro sobre A De-
licadeza.

Com delicadeza, a mulher despiu a atriz
e conquistou uma das maiores, mais mobi-
lizadas e atentas audiências das nossas sex-
tas-feiras.

Para vê-la e ouvi-la estudantes, pesqui-
sadores e funcionários entupiram os corre-
dores do auditório e espremeram-se diante
do telão do lado de fora do Arthur Neiva.
Sem contar os que assistiram do próprio la-
boratório, através da rede interna da Fiocruz,
tal como em outras palestras também trans-
mitidas por videoconferência.



Há que reiterar os cumprimentos, a con-
sideração e o respeito aos pesquisadores do
Instituto pelo sucesso de seu trabalho de in-
vestigação. Dele resultaram 358 publicações
em periódicos indexados no ISI/Medline/
Scielo de 2003, 39 em não indexados, 11
livros editados, 29 capítulos de livros.

No mesmo período, foram organizados
24 Congressos Científicos e realizadas 283
conferências em Congressos Científicos.

Salta aos olhos, o zelo, de que nos or-
gulhamos, demonstrado em manter a insti-
tuição com a referência da qualidade que
marca sua história. Não só na permanente
demanda por espaço de trabalho em con-
dições adequadas e na exigência de um
prédio novo, mas sobretudo se refletindo
numa alta e crescente produtividade.

Em 2003, o IOC se destacou participan-
do em 40 projetos de pesquisa dos 64 apro-
vados para a captação de auxílio nos dois
programas - PDTIS e PDTSP - da Fundação.

Criados pela Presidência com a estraté-
gia de estimular a pesquisa aplicada e o
desenvolvimento tecnológico, esses progra-
mas visam produtos e processos com im-
pacto na saúde pública e no controle de
doenças infecto-contagiosas. Hoje, eles
alavancam o crescimento do Instituto e de-
mais unidades da Fundação.

No âmbito do PDTIS, a rede de Proteoma
e a de Vacinas foram campeãs. O IOC cap-
tou em 2002 em cada uma, de per si, 11
cartas de intenção dentre os respectivos 13
e 16 projetos aprovados. Dos 11 projetos
aprovados para a rede de Medicamentos,
6 são do Instituto. Já em 2003, a rede de
Diagnóstico contemplou 7 projetos do IOC
dos 19 aprovados.

A Plataforma de Proteômica implantada
no IOC ao longo de 2003, com o apoio da
Fiocruz, vem alcançando com sucesso seus
objetivos. Algumas das principais técnicas
para o estudo proteômico em diferentes sis-
temas, como a eletroforese bidimensional e
a espectrometria de massas MALDI-TOF, já
são utilizadas rotineiramente por pesquisa-
dores e alunos.

O equipamento para realização de
cromatografia multidimensional acoplada à
espectrometria de massas ESI-ion-trap (sis-
tema PROTEOMEX da Finnigan), em fase
de instalação e treinamento, no IOC, deve-
rá estar disponível para a comunidade da
Fiocruz ainda este ano de 2004.

Na rede de Vacinas, o IOC foi contem-
plado nas sub-redes de Malária, Leishmani-
ose, Adjuvantes, Hepatite C, Schistosomo-
se, Dengue e Tuberculose/BCGr, preservan-
do a excelência do Instituto e sua referência

junto ao Ministério da Saúde e à Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS).

No âmbito do PDTSP, a rede Dengue
envolve 12 unidades da Fiocruz e 2 Institu-
tos Associados em 31 projetos. O IOC está
presente em 5 deles, atuando nas quatro
sub-redes do programa: Epidemiologia,
Pesquisa Clínica, Educação, Vacina e Tes-
tes Diagnósticos.

Nove foram as patentes concedidas ao
IOC, em 2003. Destaque-se a que garante
poder científico pleno sobre o clone infecci-
oso da febre amarela, equipamento essen-
cial à pesquisa e disponível a, no máximo,
4 laboratórios do planeta.

Hoje, o projeto já se estende a outros
vírus. O objetivo agora é: aproveitando-se
as propriedades vacinais do clone, imuni-
zar também outras doenças, como o den-
gue e a malária, por exemplo.

Além dos pesquisadores do Instituto,
nossos departamentos fecharam 2003 com
21 pesquisadores visitantes, do Convênio
Fiocruz/CNPq, e 51, entre mestres e douto-
res, no Convênio Fiocruz/Faperj. Foram 26
os bolsistas vinculados ao TEC TEC II e 13
ao Pró-Gestão, decorrentes das vagas ex-
tintas do PAP II e complementadas pelo IOC.

Já no Programa de iniciação científica
(PIBIC) o Instituto captou 93 bolsistas.

Pesquisa e Produtividade
Pesquisa

Ao longo de décadas, devido à exce-
lência de seus Serviços de Referência, o IOC
é um apoio imprescindível à vigilância
epidemiológica e aos órgãos nacionais e
internacionais responsáveis pela qualidade
da Saúde Pública.

Um Serviço de Referência é a capacida-
de da resposta imediata não só a deman-
das de epidemias e endemias, num deter-
minado momento e local. Mas, o conceito
se aplica, igualmente, para situações pro-
váveis e/ou emergenciais existentes, sejam
novas ou inesperadas, com claro impacto
no controle da doença.

Respondem por essa eficiência, no IOC,
20 laboratórios de Referência Nacional
credenciados externamente, que, junto com
os cinco Centros Colaboradores internaci-

onais, realizam ensaios e diagnósticos
laboratoriais e desenvolvem recursos huma-
nos e tecnologias. Prestam ainda assesso-
ria técnica e consultoria aos mais diversos
problemas relacionados às principais do-
enças importantes em Saúde Pública.

Cabe enfatizar que esse nível técnico al-
tamente especializado deve ser visto para
além disso: é ele quem atende às necessi-
dades dessa demanda em alto nível de qua-
lificação, mesmo atuando num ambiente
laboratorial minimamente equipado e
sabidamente desprovido de uma adequa-
ção estrutural.

De acordo com os dados mais recentes
(2002), batemos um novo recorde: foram
realizados 57.156 exames em nossos labo-
ratórios de referência.

A potência de nossos laboratórios de
Referência voltou a se destacar, em 2003:
os 13 grandes projetos da Rede Nacional
de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica
(Funasa-MS), regulamentados pela Porta-
ria 162/2003, já em andamento, seguem
ativos este ano.

Trabalham nas demandas do carbúncu-
lo, doença de Chagas, enteroinfecções bac-
terianas, gripe, hepatites virais, leptospirose,
poliomielite e outras enteroviroses, ricket-
tsioses, viroses exantemáticas, dengue, fe-
bre amarela, hantaviroses e rotaviroses e,
onde se inclui a resposta imediata (em per-
manente estado de vigilância), para a gripe
asiática.

No segundo semestre de 2003, a capa-
cidade de excelente atendimento do IOC

Serviços de Referência
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aumentou, e muito, com a entrada em fun-
cionamento do Laboratório para Hantaviro-
ses e Rickettsioses do Instituto, com status
de referência nacional e regional.

O desafio é constante. Novos laborató-
rios, ainda não credenciados como capa-
zes de realizar Atividades de Referência, já
se movimentam, dispostos a pleitear a cate-
goria. Já estão capacitados para atender
às demandas da vigilância epidemiológica
de doenças da esfera e interesse da Saúde
Pública. Nosso potencial cresce.

Como se vê, diversos desafios de nos-
sos Serviços de Referência foram enfrenta-
dos com sucesso durante o ano de 2003.

No período, as coleções científicas do

IOC receberam 25.531 consultas. É nossa
perspectiva aumentar esse índice. Investimos
nisso também.

Desde as resoluções do Encontro de
Portogalo, a Diretoria iniciou o processo de
capacitação das coleções científicas do Insti-
tuto. Foram detectados problemas graves re-
lacionados às condições de guarda das ce-
pas. A infra-estrutura atual não permite ofere-
cer serviços de guarda, identificação e carac-
terização em nível nacional e internacional.

A partir do convênio estabelecido entre
a Fiocruz e a Finep, para compra de equi-
pamentos e visitas a instituições que detêm
o status de International Depositary Authority
(IDA), profissionais do IOC visitaram as ins-

talações de algumas das mais importantes
coleções: Central Bureau voor Schimmel-
cultures (Utrecht), Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ)
e Belgian Co-ordinated Collections of Micro
-organisms (Ghent).

No momento, está em elaboração do-
cumento base com as lições da experiência
internacional, as condições atuais das co-
leções do IOC e uma proposta de política e
planejamento estratégico. Nossa perspecti-
va é a capacitação para que as coleções
do IOC ofereçam serviços em nível nacio-
nal e internacional e possam adquirir status
de IDA. O documento será amplamente dis-
cutido com a comunidade do IOC.

Importantíssimo passo foi dado tam-
bém no modo democrático de construir-
mos o conceito de Biossegurança do IOC.

A partir do Encontro realizado no
Portogalo, em Angra dos Reis, questões
fundamentais foram discutidas pelos gru-
pos de trabalho. Desde os novos padrões
de comportamento perante o meio ambi-
ente, à saúde e à vida dos servidores do
Instituto.

As sugestões apresentadas foram
assumidas como compromisso. Vêm
obtendo inteiro apoio e pleno reco-
nhecimento da Diretoria. Salta aos
olhos a criteriosa metodologia ado-
tada e a conduta séria e transparen-
te com que a Comissão Interna de
Biossegurança da Fiocruz e a CIBio/
IOC vêm conduzindo seus trabalhos.

Visitaram os laboratórios que atu-
am com Organismos Geneticamen-
te Modificados (OGM) e Animais
Geneticamente Modificados (AnGM)
e os que prestam serviços de referên-
cia. Daí resultou uma série de orientações
objetivando a melhoria das condições de
biossegurança e da qualidade laboratorial
do IOC. Algumas já foram atendidas,
enquanto outras estão sendo implemen-
tadas.

Dentre elas, se destacam as obras de
infraestrutura predial, feitas com o apoio
da Vice-Presidência de Serviços de Refe-
rência e Ambiente. Não só as do Labora-
tório de Vírus Respiratórios e Sarampo, mas
no de Enterovírus e no de Hepatites Virais,
do Departamento de Virologia.

No âmbito do Centro de Experimenta-
ção Animal, onde foram utilizados em tor-
no de 50 mil animais, em 2003, a moder-
nização seguiu à risca as normas de Bios-

Implantando a segurança do futuro
segurança e de Qualidade e atendeu, in-
clusive, as exigências da Comissão de Ética
no uso de Animais, instituída pela Portaria
099/99-PR.

Resultou também em melhorias na in-
fraestrutura predial e na aquisição de estan-
tes ventiladas com luminosidade (fotope-
ríodo), temperatura e umidade controladas,
para animais de laboratório, e dez autocla-

ves de barreira, de 366 litros cada, para
descarte do material biológico.

Com recursos da Finep, foram feitas
melhorias que envolveram também os bio-
térios dos pavilhões Carlos Chagas, Ozó-
rio de Almeida, Cardoso Fontes, Arthur Neiva
e Lauro Travassos.

Foi marcante, para o IOC, a aprovação
pela CTNBio/Brasília dos relatórios referen-
tes ao período 2000/2002. Assim como o
sucesso obtido com a boa receptividade à
orientação de os laboratórios atenderem às
condições de biossegurança, e ainda a cri-
ação do portal de biossegurança, no ende-
reço http://biosseguranca.ioc.fiocruz.br.

Nele podem ser encontradas diversas in-
formações referentes à manipulação de

OGM, de AnGM, sobre os requisitos ne-
cessários ao requerimento do Certificado
de Qualidade em Biossegurança (CQB)
e sobre o Grupo de Interlocutores, entre
outros.

Assim que 2003 fechou com chave de
ouro, realizando o I Encontro das Comis-
sões Internas de Biossegurança da Fiocruz
organizado pela CIBio/IOC. Mais de 500

profissionais debateram qualidade, va-
cinas recombinantes, clonagem, tra-
balho com animais silvestres, prions,
legislação e participaram dos seminá-
rios programados.

Este ano ainda, todos os profissio-
nais do IOC terão os Equipamentos
de Proteção Individual (jalecos
descartáveis). Como se vê, mudanças
em  biossegurança implicam também
renovação de atitudes e de comporta-
mentos.

Em setembro, se reunirão as Co-
missões Técnicas de Biossegurança. O
evento consagra a Semana de

Biossegurança. Em seguida, instala-se o
II Encontro Nacional das Comissões In-
ternas de Biossegurança da Fiocruz, que
deverá contar com o apoio da CTNBio e
do CNPq.

Não há como negar que esse soma-
tório de ações e realizações, que será ex-
pandido esse ano (2004), resulta do nível
das condições e da capacidade de reali-
zação do IOC. Mais: somam-se, de con-
junto, ao todo da Unidade e, se não ne-
cessariamente nos remetem a um novo
patamar tecnológico, não há dúvida que
nos aproximam mais dele.

Em verdade, o perigo de novas pan-
demias, como se tem visto, é crescente.
O IOC está alerta para isso.

Biossegurança
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A revista Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz completará 95 anos em abril
próximo. A qualidade da produção, o nível
de excelência da publicação e o padrão
internacional da literatura científica, que a
indexam ao ISI, se mantiveram nas 8 (oito)
edições de 2003, onde se publicou em mé-
dia 23 artigos por edição.

Numa delas (volume 98 - Suplemento
1), vale ressaltar, foi editado o Suplemento
Especial sobre Paleoparasitologia, de

leitura obrigatória. Em 2003, foi editado
também o CD-Rom atualizado das
Memórias.

Com a estratégia de estimular o trabalho
de prospecção dos pesquisadores do
Instituto, foram renovadas as assinaturas do
Essential Science Indicators (ESI) do ISI e a
da conhecida página Journal Citation
Report (JCR), base de dados onde se
consulta o fator de impacto e o índice de
citações das revistas científicas.

Os acessos continuam disponíveis para
todos os pesquisadores do IOC. Em virtude
de só serem possíveis três entradas simul-
tâneas, os terminais seguem disponibi-
lizados no Departamento de Ensino (Arthur
Neiva), na diretoria (Castelo Mourisco) e
na Coordenação de Informática, no Pa-
vilhão 26.

A plataforma ESI - uma das mais impor-
tantes para conduzir análises complexas da
literatura científica - permite verificar o de-
sempenho de pesquisa de empresas, insti-
tuições, países e publicações. Identifica
tendências nas ciências em geral, classifica
os principais países, revistas, cientistas,
documentos e instituições por campos de
pesquisa. Bem como determina o resultado
de impacto da pesquisa em campos de
pesquisa específicos.

A criação da revista Cadernos de Estu-

dos Avançados, com duas edições pratica-
mente esgotadas, constituiu marco relevante
na trajetória do IOC. Associada aos tradi-
cionais colóquios das sextas-feiras, no Pavi-
lhão Arthur Neiva, é mais um canal de
expressão para o debate político e o pen-
samento independente aberto aos 103 anos
da instituição, durante o Encontro de Por-
togalo.

O espaço privilegia o espírito crítico, reu-
nindo textos dos mais renomados acadê-
micos, gestores e formuladores de políticas
públicas. O primeiro número apresentou as
idéias de Carlos Henrique de Brito Cruz, da
Universidade Estadual de Campinas, sobre
a ciência, a tecnologia, o papel do empre-
sariado, da universidade e do governo.

Já o segundo número, dedicado ao ex-
presidente da Fiocruz, Sérgio Arouca, reúne
três artigos. No primeiro, Cylon Gonçalves
da Silva, do Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron, desvenda segredos da Nano-
tecnologia.

Nos demais, Reynaldo Guimarães, do
Ministério da Saúde, analisa os elementos
básicos para uma Política Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde,
enquanto Sérgio Salles-Filho e Solange
Corder, da Unicamp, discutem as pers-
pectivas do financiamento à inovação
tecnológica  no Brasil.

O Informe IOC publicou 13 edições, em
2003, quando passou a ser editado em
quatro páginas. Após um intervalo de março
a junho, ganhou nova diagramação jor-
nalística, páginas padronizadas, colunas
fixas (de Biossegurança e Lançamentos) e
retrancas definindo as seções das matérias
de modo a facilitar a leitura. Em setembro,
a edição foi especial (como esta), com oito
páginas, sobre o I Encontro do IOC em
Angra dos Reis.

Em 2004, o Informe IOC virá com novas
modificações. Impresso em papel de melhor
qualidade, terá tiragem de 1000 exemplares,
de modo a melhorar e am-
pliar a distribuição interna
e externa e chegar não só
a todos os pesquisadores e
funcionários, mas também
às redações dos jornais
com sede e agências no Rio
de Janeiro.

Será mantida, contudo,
a distribuição para insti-
tuições de Pesquisa/Ensino
Superior, ministérios da
Saúde e de Ciência e Tec-

nologia, bem como agências de fomento:
CNPq, Faperj, Capes, Fapesp e Embrapa.

No segundo semestre deste ano, esta-
remos também modernizando e atualizando
as páginas do site do IOC. A ocasião é
mais que propícia, uma vez que fazemos
parte do Portal Fiocruz, onde novos
horizontes de comunicação se abrem para
as unidades da instituição.

A partir de abril, novidade que certamen-
te agradará aos usuários: o site do IOC ab-
sorverá a página Informe IOC on line.
Com formato próprio, a nova página dará
acesso rápido ao Informe IOC em resolução
pdf e a seus textos em html.

O Informe IOC on line oferecerá tam-
bém outras informações. O quadro interativo
'Dizem por aí' privilegiará o interesse dos
estudantes e pesquisadores publicarem tex-
tos seus sobre temas ou fatos interessantes
e/ou de suas pesquisas, e debaterem. A
médio prazo o 'Dizem por aí' poderá tornar-
se uma publicação dos pesquisadores e
estudantes do IOC.

Imagem e divulgação do IOC
Comunicação
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O Laboratório de Produção e Trata-
mento de Imagens do IOC, recém insta-
lado no 2°. andar do Pavilhão Gomes de
Faria, tem agora sete salas de trabalho
para o tratamento das imagens, além de
seu bem equipado laboratório.

Condições de trabalho otimizadas com
vistas ao melhor atendimento à demanda
dos departamentos e laboratórios do
Instituto. Cresce a capacidade do labo-
ratório auxiliar na qualidade, na aquisi-
ção da imagem e na finalização das publi-
cações científicas e teses, bem como na
Rede Dengue/Fiocruz, da qual faz parte.

Não é de hoje, o laboratório vem se
destacando como referência na sua mo-
dalidade. Produz fotografias com recursos
analógicos e digitais e acompanha a evo-
lução e o desenvolvimento da pesquisa
institucional.

Está, agora, em melhores condições
para realizar o que sempre fez com maes-
tria: fotografias em microscópio óptico, de

Em 2003, cumpriu-se mais uma etapa
de consolidação do Núcleo de Estudos e
Planejamento Estratégico - o Nepi/IOC.

Buscou-se aperfeiçoar os sistemas de pla-
nejamento das atividades acadêmicas do
Instituto e desenvolveu-se um sistema in-
formatizado para coleta dos dados neces-
sários à elaboração do Relatório Anual de
Atividades.

Este ano, este sistema será integrado ao
Sistema de Informações Gerenciais e Admi-
nistrativas (SIGA), permitindo, assim, redu-
zir tempo e custo dos processos do IOC. A
integração entre as áreas meio e fim objeti-
va elevar a qualidade dos serviços presta-
dos pelo Instituto, facilitar avaliações per-
manentes de produtividade e solucionar
entraves de percurso.

Fundamental também foi o trabalho do
Nepi em apoio à organização do Encontro
de Portogalo, no processo preliminar de or-
ganização das coleções cientificas, no a-
companhamento das legislações sobre
biotecnologia, participando em eventos ci-
entíficos relacionados ao meio ambiente e
à propriedade intelectual, entre outros.

Cabe destacar o início da atuação do
Grupo Executivo. Criado pela Diretoria, em
2003, objetiva auxiliar no desenvolvimento

e na gestão institucional do IOC, bem como
fornecer o suporte necessário à execução
dos demais programas institucionais.

Sua estrutura envolve desde a gestão es-
tratégica, financeira, de recursos humanos,
de infra-estrutura e de cooperações técni-
cas, como a coordenação de Administra-
ção, a de Informática, o Nepi, a de
Imprensa e Informações, a de Pu-
blicações Científicas, Biosseguran-
ça, a de Experimentação Animal,
de Tratamento da Imagem, de En-
sino e a Administração do Pavilhão
Leônidas Deane.

Aprovado pelo CD do IOC, após
amplamente discutido com ativa
participação da Câmara Técnica de
Pesquisa e dos Conselhos Depar-
tamentais, o processo de (Re)Cre-
denciamento de Laboratórios para
o período de 2003 a 2007 está com
sua conclusão prevista para o primeiro qua-
drimestre de 2004.

Tal como criado em 1991, foi preserva-
do. Seu objetivo de caracterizar e normatizar
um dos mais importantes e estratégicos se-
tores da estrutura organizacional do IOC -
o laboratório de pesquisa - se mantém. Nes-
ses doze anos, é dos mais exitosos proces-

sos de avaliação institucional interna e ex-
terna. Experiência única no âmbito da Fio-
cruz, e reconhecida nacionalmente.

A análise crítica de seus critérios tanto
intrínsecos (pesquisador principal, equipe e
qualidade técnico-científica) como ex-
trínsecos (pertinência, relevância e impac-

to) está, agora, em mãos dos
consultores ad hoc, que ado-
tou.

Esse competente equipa-
mento de planejamento institu-
cional visa legitimar os traba-
lhos realizados no Instituto e pro
jetar linhas novas de pesqui-
sas estratégicas para que o
IOC alcance sua missão ins-
titucional e amplie sua atua-
ção na área da pesquisa bio-
médica.

Merece destaque, ainda, por
muito nos honrar, a participação do Presi-
dente Paulo Buss no CD do IOC. Não ape-
nas pela pertinência de suas contribuições,
mas pela determinação com que assumiu,
perante todos, o compromisso de que o IOC
receberá em breve um novo prédio com vis-
tas a solucionar os graves problemas de es-
paço da unidade.

Planejamento, (Re)Credenciamento
Gestão

campo claro e de contraste de fase, produzir
análise de gel de proteína e DNA nas quan-
tificações das bandas e outras imagens re-
ferentes a quantificações de dados.

Bem como digitalizar e tratar imagens,
preparar slides para palestras, aulas e
defesa de tese, montagem de pranchas
para publicações e teses, a captura de
imagem digital a partir de lâminas com
corte histológico e a reconstituição de
imagens tridimensionais a partir de corte
seriado, além de medidas em duas e três
dimensões.

Na área do ensino, o laboratório
coordena e ministra o curso de Proces-
samento e Produção de Imagem Científica
do Programa de Pós-graduação do IOC,
com duração de duas semanas, em tempo
integral. Ministra também aulas e palestras
em outras instituições de pesquisas com
temas relacionados com processamento e
produção de imagem científica.

Na área de divulgação científica,

diversas de suas imagens têm servido de
apoio a textos jornalísticos de periódicos
onde o IOC e a Fiocruz são notícia (O
Globo, Galileu, Ciência Hoje etc.), bem
como nos diversos veículos de comu-
nicação e jornalismo do próprio IOC e
da Fiocruz.

Nos próximos quatro anos estará
desenvolvendo projeto de Captura de
Imagem em Tempo Real de Vetores e
Parasitas de Importância Médica.

O projeto prevê criar banco de ima-
gens dos vetores e parasitas e a continui-
dade do projeto ́ Registro de Imagens de
Insetos Potenciais Vetores de Agentes Pa-
tógenos, em áreas da Reserva Biológica
do Tinguá, Nova Iguaçu, RJ`.

Prevê, inclusive, a aquisição de no-
vos softwares para apresentação mul-
timídia e o desenvolvimento do site do
Laboratório para distribuição de ima-
gens de vetores e parasitas de impor-
tância médica.

O Tratamento e a Produção de Imagens

No CD/IOC
o presidente
Paulo Buss
assumiu o

compromisso
de que o IOC
receberá, em

breve, um novo
prédio.
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ETIQUETA

A Coordenação de Administração segue
implantando o processo de descentralização
das áreas administrativas.

A partir de junho, começou a implantar
o Sistema Integrado de Gestão Administra-
tiva - SIGA - nos módulos de compras, fi-
nanceiro e custos, permitindo que o usuá-
rio habilitado possa acessá-lo de qualquer
lugar, desde que conectado à internet.

Ainda em 2003, foram abertos 652 pro-
cessos de compras e de prestação de servi-
ços nas modalidades de pregão (nacional
e internacional), carta-convite, dispensa de
licitação e inexigibilidade, atingindo a emis-
são de 3.788 notas de empenhos.

No primeiro semestre deste ano, estare-

mos implantando a mesma metodologia nos
módulos do POM, no (Re)Credenciamento
dos laboratórios, bem como no Relatório de
Atividades.

O sucesso da metodologia adotada,
apesar dos problemas de percurso, já se fez
sentir. A simplificação do processo a partir
da integração dos módulos elimina o enca-
minhamento de memorandos, requisições de
compra, justificativas técnicas e propostas
pelos departamentos.

O objetivo é maior agilidade nos pro-
cedimentos licitatórios, com o requisitante
acompanhando o andamento de suas
compras e podendo verificar a situação
orçamentária do departamento em tempo
real.

Muito embora estejamos atentos para
as dificuldades surgidas ao longo do pro-
cesso, ao nosso ver, são atribulações a se-
rem corrigidas. Boa parte delas resulta da
enorme trama da burocracia estatal e das
novas regras da legislação recém implan-
tada, não obstante são parte dos desafios
que assumimos enfrentar.

Quanto à melhoria do quadro de RH,
706 servidores/colaboradores participaram
das mais diferentes formas de atualização

O desempenho da Administração
Administração

Também na Coordena-
ção de Informática foi refor-
çada a infra-estrutura de
apoio aos pesquisadores.
Expandiu-se a rede de
informática no Pavilhão Go-
mes de Faria e nos Depar-
tamentos de Ultra-Estrutura
e Biologia Celular e
Entomologia, bem como na
própria Diretoria do IOC.

Os três novos computadores servidores
de grande capacidade adquiridos, já aten-
dem à administração, ao controle da rede e
a serviços como a implantação do Projeto
SIGA, da Coordenação de Administração e
do Projeto Centro de Referência Nacional
para Leptospirose, do Departamento de Bac-
teriologia, entre outros.

Em 2003, sendo esse o perfil dos pro-
blemas enfrentados, foram feitos aproxima-

damente 2.100 atendimentos nas áreas de
manutenção, configuração e instalação de
softwares, como o do sistema de anti-vírus
de rede e de e-mail, que retira próximo de
250 tipos de vírus diariamente.

A partir de março, o IOC expande suas
atividades ao campus novo que a Fiocruz
está instalando em áreas da Colônia
Juliano Moreira, dentro da reserva do Par-
que Estadual da Pedra Branca, em
Jacarepaguá.

Os departamentos de Entomologia, Bi-
ologia e Medicina Tropical estão ultimando
os projetos que consolidarão esta iniciativa
a curto prazo.

A expansão aliviará demandas de es-
paço de alguns de nossos laboratórios e
atenderá também aos objetivos de imedia-
to enraizamento da Fundação na área,
através de projetos de saúde e qualidade
ambiental voltados para integrar a popu-

A Informática e outras informações
Informática

profissional. Desde cursos, fóruns diversos,
seminários e congressos, totalizando um in-
vestimento de R$ 227.000,00.

De modo a atender uma das mais im-
portantes demandas dos pesquisadores, a
de melhorar as condições para o trabalho
em campo, já se encontra em plena ativi-
dade o veículo GM-S10, cabine dupla re-
frigerada, tração nas quatro rodas, à diesel
e com traseira aberta para o transporte de
material ou equipamento.

Também com recursos do IOC, foram
priorizados ainda pagamentos de publica-
ções científicas, consertos e manutenção de
equipamentos, incentivos para a participa-
ção de alunos em congressos, despesas de
ônibus e confecção de pôsteres.

lação local aos objetivos traçados.
O IOC se destacou também em diversos

momentos da vida científica nacional. Não
apenas recebendo autoridades governamen-
tais e renomados cientistas, mas também
quando seu Diretor coordenou a Mesa de
C&T em Saúde, na Conferência Nacio-
nal de Saúde/2003, presentes o então
Ministro de C&T, Roberto Amaral, Jorge Al-
meida Guimarães, Presidente da Capes, José
A. Hermógenes de Souza, Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos/MS, e
Moisés Goldbaum, Abrasco.


