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1. APRESENTAÇÃO PDTIS 

Criado em 2002, o Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos 

para a Saúde (PDTIS) é uma iniciativa indutora de projetos, que integra 

diversos laboratórios de pesquisa e unidades da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) para promover o desenvolvimento tecnológico de produtos e 

serviços de interesse em saúde. 

 

Presente em várias unidades da Fiocruz, o Programa estimula a colaboração 

entre suas diversas redes, articulando parcerias com os setores público e 

privado, e agregando competências multidisciplinares para atender às 

demandas sanitárias, sociais e econômicas por insumos essenciais e 

estratégicos. 

 

São também partes estruturantes da iniciativa a sistematização de 

metodologias e ferramentas de gestão de projetos, assim como sua 

formalização para patenteamento e transferências tecnológicas. As propostas 

são selecionadas segundo critérios que determinam sua viabilidade e 

aplicabilidade. Os projetos que atendem aos requisitos são acompanhados e 

cofinanciados pelo PDTIS. 

 

Outra forma de promover maior sinergia entre seus participantes e de 

otimizar o desempenho das redes e a gestão de recursos, é o 

compartilhamento de equipamentos multiusuários e plataformas 

tecnológicas. 

 

Esse modelo de colaboração e articulação é suportado por uma gestão 

matricial, que busca a convergência entre diferentes atores dentro e fora da 

instituição para estimular e fortalecer iniciativas inovadoras. Desta forma, o 

Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para a Saúde irradia a 

cultura do desenvolvimento tecnológico na instituição e, a partir dela, 

configura-se como um importante agente da inovação no País. 
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Missão 

“Induzir, fomentar e articular na Fiocruz o desenvolvimento tecnológico, promovendo a 

multidisciplinaridade através de redes cooperativas, com vistas à geração de produtos, 

processos e serviços com impacto na saúde pública e no desenvolvimento econômico e 

social do Brasil.”  

 

Objetivos PDTIS 

1. Desenvolver vacinas, medicamentos, diagnósticos e produtos tecnológicos 

prioritários para a saúde e o meio ambiente visando a sua transferência para 

parceiros industriais. 

2. Aperfeiçoar um sistema de indução, fomento e gerenciamento de projetos de 

desenvolvimento tecnológico. 

3. Capacitar recursos humanos em projetos de inovação em saúde. 

4. Fortalecer o sistema de redes e estimular sua interação. 

5. Aperfeiçoar os mecanismos institucionais de interação com empresas públicas e 

privadas. 

6. Promover canais de comunicação entre o programa e a comunidade Fiocruz, 

patrocinadores, parceiros e clientes. 

 

Principais estratégias: 

1. Modelo matricial de gestão, transversal às unidades da Fiocruz 

2. Apoio financeiro aos projetos, que são organizados em quatro redes de 

desenvolvimento: Insumos para Diagnóstico (RID), Medicamentos e Bioinseticidas 

(RMB), Genômica e Proteômica Aplicada (RPG) e Vacinas (RVR). 

3. Apoio aos projetos com capacitação, recursos humanos e infraestrutura. 

4. Suporte logístico (gestão de contratos; transferência de tecnologia em cooperação 

com a área de Gestão Tecnológica da Fiocruz - Gestec; cooperação técnica etc.). 

5. Acesso a plataformas tecnológicas. 
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2. MODELO DE GESTÃO DO PDTIS 

 

O PDTIS desenvolveu um modelo de gestão transversal, e conta com três instâncias 

principais: o Comitê Estratégico; o Núcleo Gestor e a equipe do Programa. O programa busca 

o aumento da sinergia com a gestão das unidades visando acelarar o desenvolvimento dos 

projetos e o uso racional de recursos. Desta forma , oferece suporte para o desenvolvimento 

de novos produtos e insumos para a saúde (vacinas, diagnósticos, medicamentos e 

bioinseticidas) e aumenta o impacto da pesquisa biomédica aplicada na  sociedade.  

2.1. COMITÊ ESTRATÉGICO 

 

Um Comitê Estratégico  que supervisiona, avalia e contribui com o direcionamento do 

programa PDTIS composto por representantes das principais áreas da Fiocruz e tem caráter 

propositivo/consultivo. Os membros deste colegiado discutem e analisam as questões 

estratégicas, alinhando-as aos objetivos institucionais — o que inclui a revisão da missão, 

dos objetivos e das metas do PDTIS. 

 

Principais atribuições: 

 Discutir e avaliar periodicamente a missão, a visão, os objetivos, metas e indicadores 

do PDTIS. 

 Avaliar e acompanhar o orçamento anual. 

 Revisar e propor instrumentos de gestão, para aprimorar o programa. 

 Monitorar o desempenho do PDTIS através dos indicadores. 

 Contribuir para aprimorar a metodologia de avaliação dos projetos e plataformas, e 

acompanhar as políticas de gestão de portfólio. 

 Propor ações para promover a cultura do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

na Fiocruz. 

 Atuar como facilitador na integração das interfaces institucionais do programa. 
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Composição do Comitê Estratégico: 

Vice-presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência 

 Vice-presidente: Rodrigo Stábeli 

Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para a Saúde (PDTIS) 

 Coordenador: Wim Degrave 

 Gerente executiva: Cássia Pereira 

 Coordenadores das Redes 

 RPG: Wim Degrave 
 RVR: Ricardo Gazzinelli 
 RID: Marco Aurélio Krieger 
 RMB: Sandra Aurora Perez 
 RPG: Eliane Campagnuci 

 Vice-presidência de Produção e Inovação em Saúde (VPPIS) 

 Assessora: Rosiceli Baetas 

 Gestão Tecnológica da Fiocruz (Gestec) 

 Coordenadora: Celeste Emerick 

 Gestão de Propriedade Intelectual: Adriana Moreira 

 Assessoria Técnica: Jorge Costa 

 Representante do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS): 

Carmem Romero 

Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional (VPGDI) 

 Diretoria de Planejamento Estratégico da Fiocruz (DIPLAN)  

Diretor: Roseli Monteiro 

Analista de Gestão e Saúde: Claudia Turco, Fábio Rodrigues Lamin  

 Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) 

Assessor de Pesquisa da Vice Diretoria de Desenvolvimento 

Técnologico (VDTEC): Ricardo Galler 

Tecnologista e consultor de Biomanguinhos: Akira Homma 

 Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) 

Vice Diretora de Ensino Pesquisa e Inovação: Márcia Coronha 
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2.2 NÚCLEO GESTOR 

 

É composto por técnicos e especialistas, que analisam e discutem questões relativas ao 

gerenciamento das redes e seus projetos. Cabe ao Núcleo tomar as principais decisões 

técnicas e operacionais, tendo como foco o desempenho do PDTIS. Uma das principais 

atividades deste grupo é fazer o acompanhamento e as avaliações anuais dos projetos e 

plataformas. 

 

Composição 

 Coordenador do Programa: Wim Degrave 

 Gerente Executiva: Cássia Dias Pereira 

 Coordenador da RID: Marco Aurélio Krieger 

 Coordenadora da RMB: Sandra Aurora Rodrigues 

 Coordenador da RVR: Ricardo Gazzinelli 

 Coordenadora da RPT: Eliane Campagnuci 

 Apoio à gestão do PDTIS e plataformas tecnológicas: Renata Teixeira e Aline 
Machado 

 

2.3. EQUIPE DO PDTIS 

 

À equipe do PDTIS competem as atividades rotineiras, tais como acompanhamento 

orçamentário, apoio aos coordenadores de rede, apoio aos gerentes e responsáveis técnico 

dos projetos, agendamento de reuniões, organização de avaliações e cursos e gestão de 

recursos humanos dos projetos e plataformas. 

 

Equipe do PDTIS 

 Coordenador do Programa: Wim Degrave 

 Gerente Executiva: Cássia Dias Pereira 

 Gestão de Projetos: Andreia Galina 

 Apoio à gestão do PDTIS e Plataformas Tecnológicas: Renata Teixeira e Aline 

Machado 
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3. CICLO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

O ciclo de 2013 teve início com 44 projetos ativos. Foram realizados três workshops para 

avaliação da carteira, com a participação de avaliadores internos e externos à Fiocruz. Os 

projetos no PDTIS são planejados, executados, monitorados e avaliados de acordo com as 

melhores práticas de Gestão de Projetos. Neste ciclo de avalição o programa aperfeiçoou 

sua metodologia de gerenciamento e avaliação dos projetos nas Redes, através da 

implementação de uma planilha de avanço físico-financeiro, além da revisão e atualização 

dos demais documentos utilizados no processo de avaliação. Desta forma, além dos modelos 

de  Relatórios de Progresso, já utilizado em anos anteriores, os pesquisadores  também  

revisaram o escopo e cronograma físico-financeiro. O formulário foi enviado previamente e 

um profissional de gestão de projeto deu suporte através de um agendamento individual,  

para que pudessem esclarecer dúvidas. As reuniões individuais tiveram também como 

objetivo treinar e sensibilizar em relação à importância dessa ferramenta para o 

acompanhamento e o  desenvolvimento do projeto. Com os dados obtidos , foi possível 

realizar outras análises para o gerenciamento dos projetos como  Gráfico de Gantt e a curva 

S, que permitem a identificação de desvios (planejado e executado)  e tendências. 

O processo de avalição foi dividido em três etapas: Relatório de progresso, apresentações 

orais com participação dos avaliadores e reuniões individuais com cada gerente de projeto. 

Nesta ocasião foi discutido o posicionamento do projeto no escopo e o planejamento das 

atividades futuras. 

Como resultado desta avaliação, os gerentes receberam os relatórios com as orientações 

gerais visando  o avanço  dos projetos e destacando as principais atividades para  execução 

em 2014.  
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3.1. REDE DE INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO (RID) 

 
Data: 09, 10 e 11 de julho de 2013 
Local: Instituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz-PR) 
Coordenador: Marco Aurélio Krieger 
Projetos avaliados: 15 
Total de Projetos na Rede: 18 
 
Consultores internos: Antônio Gomes Pinto (Bio-Manguinhos/Fiocruz), Akira Homma (Bio-

Manguinhos/Fiocruz) e Wim Degrave (PDTIS/Fiocruz) 

Consultores externos: Rodrigo Brindeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ) e 

Maria Lucia Rossetti (Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - Fepps/UFRGS) 

 

Os gerentes apresentaram os projetos, que foram avaliados pelos consultores. Além da 

avaliação individual dos projetos, o encontro possibilitou a integração entre os 

pesquisadores com discussões para  busca de soluções coletivas  na rede. Este encontro 

contribuiu para o fortalecimento  da rede e dissiminou ainda mais  a cultura da inovação na 

Fiocruz. Por outro lado, mais uma vez, foi destacado o desafio que os projetos   enfrentam  

após concluir a prova de conceito, quando passam a necessitar   de uma  infraestrutura 

adequada para a produção de protótipos em ambientes de boas práticas, visando validação 

para o registro do produto. Neste sentido, reforçou-se a proposta da implementação na 

Fiocruz do Laboratório de Demandas Estratégicas para produção dos protótipos em 

condições e volume adequados, o que possibilitaria o atendimento de  demandas do SUS, 

por exemplo para avaliação e monitoramento epidemiológico ou para ensaios de menor 

volume, que hoje não são atendidas por Biomanguinhos. 

 

Com o objetivo de manter o grupo informado sobre as necessidades da indústria nacional  

em relação à demanda de novas tecnologias e de concientizar os pesquisadores da rede 

sobre o marco legal vigente na área de gestão do patrimônio genético, foram realizadas duas 

palestras. Essas palestras também ajudaram na compreesão de todos os participantes da 

rede sobre o papel da Fiocruz para o Sistema Nacional de Inovação em Saúde. 
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  Palestra da presidente da empresa nacional de kit para Diagnósticos - Labtest   Eliane 

Dias Lustosa Cabral que apresentou as principais estratégias e demandas da empresa. 

 Palestra da  Maria Celeste Emerick GESTEC/FIOCRUZ: Biodiversidade e Conhecimentos 

Tradicionais: um capítulo à parte. Gestão de Ativos de Propriedade Intelectual, 

Inovação e Competitividade. 

 

Três projetos não foram avaliados, são eles: 
 
RID 05 - Desenvolvimento e validação de kit para o diagnóstico molecular de leishmanioses – 
Este projeto está em fase de elaboração do protótipo e está contemplado no contrato de 
desenvolvimento feito entre o PDTIS e o IBMP. 
 
RID 12 - Desenvolvimento de Método e Kit para diagnóstico da esquistossomose pela Reação 
em Cadeia da Polimerase – Este projeto já tem um protótipo laboratorial pronto e precisa de 
um parceiro industrial uma vez que não será produzido por Biomanguinhos 
 
RID 14 – Desenvolvimento de testes NAT para bancos de sangue, e diagnósticos moleculares 
– o avanço do projeto foi apresentado de forma mais geral para todos os participantes, no 
quadro da discussão sobre novas tendências tecnológicas e as estratégias de 
BioManguinhos.  
 

Projetos encerrados na RID 

Não houve encerramento de projetos nesta rede em 2013. O projeto RID 21  intitulado 

“Validação clínica de diagnósticos experimentais” não é um projeto de desenvolvimento de 

produto e sim uma manutenção de infraestrutura necessária para os outros projetos da 

rede. Tata-se de um banco de amostras que o programa promoveu para ser utilizado em 

processos de validação de antígenos promissores. Desta forma, o banco continuará a 

receber apoio do PDTIS para sua manutenção, no entanto não comporá a lista de projetos 

ativos na rede. 

 

Entrada de projetos na RID 

Duas cartas de intenção foram recebidas pelo sistema PDTIS ON LINE, no entanto, não foi 

possível fazer uma avaliação mais detalhada. A princípio, as propostas foram consideradas 

estratégicas para a rede, porém, ficou decidido que as cartas seriam enviadas para uma 
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avaliação inicial por especialistas externos. São elas: Desenvolvimento de PCR multiplex para 

categorias de Escherichia coli diarreiogênicas emergentes na cidade de Manaus (gerente 

Patricia Puccinelli - Fiocruz Amazônia) e  Desenvolvimento de kit de reação da polimerase em 

cadeia quantitativo (qpcr) para monitoramento de contatos de pacientes com hanseníase e 

diagnóstico de casos difíceis (gerente Milton Moraes - IOC), ambas propostas ainda estão em 

avaliação. 

3.2. REDE DE MEDICAMENTOS E BIOINSETICIDAS (RMB) 

 
Data: 02, 03 e 04 de setembro de 2013 
Local: Palácio de Itaboraí – Rua Visconde de Itaboraí, 188 – Valparaíso, Petrópolis- RJ 
Coordenador: Sandra Aurora Perez 
Projetos avaliados: 11 
Total de Projetos na rede 15 
 
Consultores internos: Wim Degrave (PDTIS/Fiocruz) e Sandra Aurora Perez 
(PDTIS/Farmanguinhos) 
 

Consultores externos: Eduardo Pagani (LNBio), João Paulo Silverio Perfeito (Anvisa). 

 

Os projetos foram apresentados pelos respectivos gerentes e avaliados pelos consultores. 

Integração entre os pesquisadores, discussões técnicas e a busca de soluções coletivas para 

a Rede e o avanço de seus projetos marcaram o encontro.  

 

Considerando o impacto da legislação brasileira de  acesso ao patrimônio genético sobre os 

projetos desta rede, foram oferecidas três palestras sobre o tema: 

 

 Manuela da Silva – Assessora da VPPLR e represetante da Fiocruz no Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético - CGEN do Ministerio do Meio Ambiente. 
 Titulo da apresentação: Legislação de Patrimônio Genético.  

 Maria Celeste Emerick – Coordenadora da Gestão Tecnologica – Gestec/Fiocruz e 
coordenadora do Grupo de Trabalho sobre acesso ao patrimônio genético na Fiocruz  

 Titulo da apresentação: Patrimônio Genético: Como se reflete na Fiocruz. 

 Aline Moraes – Advogada da Gestec  (Gestec/VPPIS/Fiocruz). 
Título da apresentação: Orientação de acesso ao patrimônio genético em novos 
projetos.  
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No último dia da avaliação foi informado a saída da  Sandra Aurora Perez da Coordenação da 

Rede e a entrada do André Sampaio (Farmanguinhos) como seu substituto para o próximo 

ciclo. Sandra continuará contribuíndo com sua experiência para o PDTIS Medicamentos, 

principalmente dando suporte aos projetos da rede que são executados em Farmanguinhos. 

André acompanhou todas as avaliações e iniciou a aproximação com os gerentes de projetos 

da Rede. Adicional a esta mudandança, a coordenação do PDTIS fez uma reunião com o 

avaliador externo Eduardo Pagani, visando a  elaboração de um plano de trabalho para que 

ele possa permanecer como um consultor da Rede ao longo do ano de 2014. Eduardo atua 

como Gerente de Programas de Pesquisa no Laboratório Nacional de Biociências – LNBio, 

que é financiado principalmente pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI.  

Quatro projetos não foram apresentados oralmente. A avaliação desses projetos foi feita 

através da análise do relatório enviado pelos gerentes, são eles: 

RMB 18 - Desenvolvimento de fitoterápicos com atividades antiinflamatória, analgésica e/ou 
antipirética de extratos da espécie Schinus terebininthifolius Raddi (aroeira) 

Gerente: Elaine Cruz Rosas 
A progressão do projeto depende de negociação com possíveis parceiros privados. 

 

RMB 21 - Desenvolvimento de Fito-medicamento a base de extrato de Carapa guianensis 
e/ou de substâncias químicas isoladas deste extrato. 

Gerente: Maria das Graças Henriques 
 

O edital para transferência de tecnologia foi publicado em 2010 e a  empresa Biolab foi 

selecionada, no entanto o contrato ainda não foi assinado devido à irregularidade dos 

projetos da Fiocruz frente ao acesso ao patrimônio genético - CGEN. O projeto vem 

evoluindo técnico-científicamente, no entanto nas atividades pré-industrias,  como aumento 

de escala e estudo de formulação, houve grande prejuízo uma vez que  não foi possível 

prosseguir com a parceria com o setor produtivo já selecionado formalmente. Para avançar 

na direção da obtenção do produto, fazem-se  urgentes ações institucionais para 

regularização no CGEN. 
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RMB 33 - Desenvolvimento de um medicamento com nanopartículas poliméricas contendo 
praziquantel para o tratamento da esquistossomose 

Gerente: Laís Bastos da Fonseca 

O projeto foi interrompido tendo em vista a nova iniciativa de cooperação com a Merck, 
frente a dados inesperados sobre mascaramento de sabor de praziquantel no uso pediátrico. 

 

RMB 34 - Desenvolvimento e avaliação de formulações orodispersíveis baseadas em 
sistemas nanoparticulados de fármacos anti-retrovirais 

Gerente: Helvécio Vinícius Antunes Rocha 

 
Os dois projetos (RMB 33 e RMB 34) enfrentaram dificuldades de interação com o parceiro 

na UFRJ. Isto representou interrupção de alguns experimentos. Esta parceria era 

fundamental, visto que a Fiocruz ainda não apresenta estrutura tecnológica para o 

desenvolvimento de nanopartículas. Atualmente, Farmanguinhos está em processo de 

estabelecimento desta estrutura, mas ainda de forma bastante simples. Ainda assim houve 

evolução de alguns aspectos.  O avanço destes projetos e sua permanência no programa 

dependem da capacidade da Fiocruz avançar na estruturação de infraentrutura para o 

desenvolvimento da nanotecnologia. 

 

 

Projetos encerrados na RMB 

Não houve encerramento de projetos nesta rede em 2013. 

 
Entrada de projetos na RMB 

 

Não houve entrada de novo projeto na rede 

3.3. REDE DE GENÔMICA E PROTEÔMICA APLICADA (RPG) 

 

A Rede está em fase de encerramento. Três projetos desta rede foram apresentados e 

discutidos na reunião de estruturação do Programa Integrado das Redes-Ômicas e 

Computação Científica na Saúde e Ambiente – ROCC, realizada em 16/09/2013. Está reunião 

contou com a participação dos pesquisadores de genômica, proteômica e biologia 

computacional  de todas as unidades da  Fiocruz. Os três projetos da Rede PDTIS Genômica e 
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Proteômica foram apresentados como projetos estruturante para a formação da Rede ROCC. 

Um quarto projeto da Rede: RPG 16 - A integrina VLA-4, como alvo terapêutico na distrofia 

muscular de Duchenne, coordeando pelo Wilson Savino (IOC)  deverá migrar  para o 

Programa de Neurociência da Fiocruz. Esses projetos serão ainda financiados em 2014 com 

recursos do PDTIS, no entanto o apoio da gestão para avaliação e acompanhamento passará 

a ser feito pelo comitê Gestor desses programas no próximo ano. 

 

 

Projetos encerrados na RPG 

Os projetos que migraram para a Rede ROCC 

Projeto RPG 17 - Sequenciamento e análise de genomas bacterianos de interesse 
biotecnológico e para a saúde pública. 
Gerente: Ana Carolina Vicente (IOC). Interação entre ICC, IOC e CPqRR. 
 
Projeto RPG 18 - Metodologia para identificação e caracterização de microorganismos de 
interesse para a saúde pública através de espectrometria de massas e inteligência artificial – 
Gerente: Paulo Costa Carvalho (ICC). Interação entre ICC, IOC e CPqRR.  
 
Projeto RPG 19 - Identificação Molecular de Parasitos e Vetores do Brasil e barcoding de 
organismos. 
Gerente: Fernando Araujo Monteiro (IOC). 
 

Entrada de projetos na RPG 

 

Não houve entrada de novos projetos 

3.4. REDE DE VACINAS (RVR) 

Data: 18/12/2013 

Local: Salão Internacional – ENSP, Campus Manguinhos - RJ 

Coordenador: Ricardo Gazzinelli 

Projetos Apresentados: 09 

Consultores internos: Akira Homma (Biomanguinhos), Ricardo Gazzinelli (CPqRR) e Wim 

Degrave (PDTIS/Fiocruz) 
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Consultores externos: João Santana (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP), 

Maurício Martins Rodrigues (Universidade Federal de São Paulo - Unifesp)  

A Rede de Vacinas está passando por uma reformulação e o objetivo do Workshop foi 

apresentar de forma concisa os resultados alcançados pelos projetos no programa e a 

elaboração de uma proposta coletiva de reestruturação da rede. Cada gerente ou 

responsável técnico preparou uma breve apresentação contendo informações sobre o 

progresso no último ano e os resultados alcançados pelo projeto. 

Houve a participação das pesquisadoras convidadas, Claudia Brodskyn - Fiocruz Bahia 

(CPqGM), Andrea Teixeira - Fiocruz Minas Gerais (CPqRR) e Braúlia Caetano Fiocruz Rio de 

Janeiro (IOC) como consultoras, a fim de agregar perspectivas e pontos de vista diferentes 

na discussão sobre a reformulação da rede. Neste sentido, foram discutidas e apontadas as 

diretrizes para a formulação do edital de chamada para novos projetos em 2014. Alguns 

projetos que ainda tem experimentos de ensaio pré-clinico em primatas planejados para o 

inicio de 2014, receberão suporte financeiro do PDTIS no início do próximo ano. 

 

 

Projetos encerrados na RVR 

Projetos encerrados:  

09 projetos serão encerrados em 2014  para reformulação da rede, são eles: 

RVR 01 - Vacinação contra malária: Protocolos prime-boost com Adenovírus 
recombinantes e DNA plasmidiano. 

RVR 02 - Malária: avaliação pré-clínica de antígenos de Plasmodium falciparum 
candidatos à vacina em primatas neotropicais Saimiri sciureus e Aotus infulatus 

RVR 03 - Desenvolvimento do vírus da febre amarela vacinal 17D como vetor de 
expressão para antígenos de malária. 

RVR 05 - Desenvolvimento de vacina contra leptospirose 

RVR 10 - Desenvolvimento da febre amarela vacinal 17D como vetor de expressão para 
antígenos de dengue. 

RVR 11 - Desenvolvimento de vacinas de DNA contra o vírus da dengue 

RVR 20 - Desenvolvimento de uma vacina inativada para febre amarela 

RVR 21 - Estabelecimento da tecnologia de genética reversa para a produção de vacinas 
contra vírus influenza pandêmicos 
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RVR 22 - Testes clínicos em humanos de formulações vacinais contendo o antígeno A2 

contra a leishmaniose visceral. 

Entrada de projetos na RVR 

Não houve entrada de novos projetos.  Um Edital será lançado no inicio de 2014 para 

indução de projetos e os projetos atuais, se reformulados, poderão participar da seleção. 

 

Entrada de projetos – Visão geral (2013) 

 

Tabela : Novos projetos (2014) 

Rede 
Cartas de intenção 

recebidas 

RID 02 

 

Tabela3: Projetos PDTIS pós-avaliação (2013) 

Rede Número de projetos 

RID 18 

RMB 15 

RPG 1 

RVR 09 

Total 43 
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Tabela 3: Projetos PDTIS pós-avaliação (2013) 

Projetos ativos em 2013 

Rede de Insumos Diagnósticos – RID – Marco Aurélio Krieger – 18 projetos 

RID Produto/Projeto Unidade Status parceria Status desenvolvimento 
Tempo 

previsto até 
transfer  

RID04 

Desenvolvimento de conjugados 
para imunofenotipagem e 

quantificação de CD3/CD4/CD8 por 
citometria de fluxo, em amostras 
de indivíduos infectados pelo HIV. 

Bio-Manguinhos 
Acordo BioManguinhos 

- Cuba 

Desenvolvimento avançado 
(produção piloto e validação 

estudo multicentrico) - ED 
2 anos 

RID05 
Diagnóstico molecular de 
leishmanioses humanas 

IOC 
IBMP / BioManguinhos 

/ Biotools 
Contrato assinado com IBMP 

para prototipagem - ED 
2 anos 

RID06 
Kit de aglutinação direta (DAT) 

para o diagnóstico de leishmaniose 
visceral humana 

CPqRR 
Negociação com 
empresa privada  

(LABTEST) 

Protótipo - prospecção de 
parceiro produtivo - EN 

1 ano 

RID08 
Validação de diagnóstico molecular 

da tuberculose paucibacilar e 
infantil 

CPqAM 

 
Negociação com 

empresa 
privada(LABTEST) 

Prototipagem - EN 2 anos 

 

RID12 
Kit para diagnóstico molecular da 

esquistossomose 
CPqRR 

Negociação com 
empresa privada  

(LABTEST) 

Contrato assinado com IBMP 
para prototipagem - EN 

1 ano 
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RID Produto/Projeto Unidade Status parceria Status desenvolvimento 
Tempo 

previsto até 
transfer  

RID 14 
Testes NAT para bancos de sangue, e 
diagnósticos moleculares 

ICC/Biomanguinhos Biomanguinhos/IBMP/MS Transferido - TBIO 0 

RID17 
Teste rápido para leishmaniose 
visceral canina 

CPqGM/Biomanguinhos Biomanguinhos Prototipagem - ED 3 anos 

RID25 
Detecção de Mycobacterium 

tuberculosis e M. leprae e avaliação de 
resistência à drogas 

IOC / FEPPS Sem parceiro 
Contrato assinado com IBMP 

para prototipagem  - ED 
2 anos 

RID26 
Desenvolvimento de teste rápido para 

detecção de hepatite A em saliva 
IOC / Biomanguinhos Biomanguinhos 

Contrato assinado com IBMP 
para prototipagem -  ED 

2 anos 

RID27 
Kit detecção de resistência à drogas 

em isolados de Staphylococcus aureus 
IOC Sem parceiro 

Contrato assinado com IBMP 
para prototipagem  - ED 

3 anos 

RID28 
Kit diagnóstico molecular de infecção 

por endosimbionte 
IOC Sem parceiro 

Em Desenvolvimento, 
apresentou  pouco progresso, 
deve ser reavaliado antes do 
ciclo de avalição 2014 -  ED 

4 anos 

RID29 

Kit diagnóstico por farmacogenética 
em enfermidades tratadas com 

drogas metabolizadas pela enzima N-
acetiltransferase 2 humana 

IOC Sem parceiro Em Desenvolvimento - ED 3 anos 

RID30 
Desenvolvimento e avaliação de 

antígenos sintéticos para testes de 
diagnóstico 

CPqAM IBMP/Biomanguinhos 
Projeto estratégico para 

produção de insumos de base 
para vários outros projetos - ED 

3 anos 
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RID Produto/Projeto Unidade Status parceria Status desenvolvimento 
Tempo 

previsto até 
transfer  

RID31 
Kit diagnóstico molecular de 

meningites bacterianas 
INCQS Sem parceiro 

Contrato assinado com IBMP 
para prototipagem  - ED 

3 anos 

RID32 
Kit diagnóstico de infecção por 

Micobacterium leprae e avaliação 
da reatividade do paciente 

IOC Em busca de parceiro Prototipagem -  BP  3 anos 

RID33 

Diagnóstico laboratorial baseado 
em pcr multiplex e pcr em tempo 

real, de bacilos gram-negativos 
produtores das carbapenemases 

mais prevalentes no BRASIL 

IOC Sem parceiro 
Contrato assinado com IBMP 

para prototipagem - ED 
3 anos 

RID34 

PCR em Tempo-Real para o 
diagnóstico molecular e avaliação 
da carga parasitária em pacientes 

com doença de Chagas 

IOC/IPEC/ICC Sem parceiro Em Desenvolvimento  -  ED 4 anos 

SEPSIS 
Sepsis Envolve os projetos RID 27, 

e 31 e 33 
IOC/INCQS/ICC Fiocruz/INCA 

Projeto induzido para atender 
demanda do MS  contrato 

com IBMP assinado em 2012 -  
ED 

2 anos 

Fonte: Gestão PDTIS, janeiro 2014. 
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Rede de Medicamentos e Bioinseticidas - RMB  Coordenador Sandra Aurora– 15 projetos 

Código Produto/Projeto Unidade status parceria status desenvolvimento 
Prazo 

registro 

RMB 02 
Fitoterápico tópico para o tratamento de 

leishmaniose cutânea. 
CPqGM/Far-
Manguinhos 

Sem parceiro 
Fase de avaliação toxicológica  - 

ED 
6 anos 

RMB 05 Fitoterápico Analgésico/Antiinflamatório IOC/Far-Manguinhos  

Após assinatura do 
distrato com 

Ybios,busca de novo 
parceiro produtivo 

(Registro na Anvisa para testes 
clínicos fase 1) - BP 

4 anos 

RMB 08 
Fitoterápico com atividade anti-

hipertensiva 
IOC/Far-Manguinhos 

Negociação com 
Parceiro privado 

SERVIER 
Identificação de Biomarcador  EN 6 anos 

RMB 12 
Medicamento - tratamento combinado 

pró-oxidante e antioxidante na 
quimioterapia antiparasitária 

CPqGM Sem parceiro 
 Criação de dossiê para consulta 

a ANVISA e planejamento dos 
testes clínicos fase 1 - ED 

3 anos 

RMB 13 
Avaliação da Segurança e Eficácia da 
Paromomicina-gel no Tratamento da 

Leishmaniose Cutânea 
CPqRR/UFMG Ana Rabello 

Formulação para o 
desenvolvimento em alta escala.- 

TFar 
2 anos 

RMB 14 
Medicamento -  droga antimalárica: 

formulação e avaliação farmacológica. 
Far-

Manguinhos/CPqRR 
Sem parceiro Pré clínico - ED 4 anos 

RMB 18 
Fitoterápico com atividades 

antiinflamatória, analgésica e/ou 
antipirética 

Far-Manguinhos Busca de parceiro Avaliação toxicológica - BP 4 anos 

RMB 21 
Fitoterápico e fito-fármaco com atividade 

antialérgico 
Far-Manguinhos 

Negociação com 
parceiro produtivo 

(BIOLAB) 

Pendências com CGEN; 
Desenvolvimento preparação 

para avaliação pré-clínica) - EN 
4 anos 

RMB 22 
Medicamento - Droga sintética anti-

inflamatória e antiasmática, para uso por 
inalação 

IOC 
Parceiro  privado Produto transferido e em 

desenvolvimento (Avaliação 
toxicológica) - TR 

RMB 22 
Cristália 
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Código Produto/Projeto Unidade Status parceria Status do Desenvolvimento 
Prazo 

registro 

RMB 27 

Bioinseticida - Desenvolvimento e 
formulação de bioinseticida contra 

vetores (ex. Aedes e Culex) baseado em 
Bti e Bs 

Far-Manguinhos 
Parceiro privado 

Produtos transferidos. 
Escalonamento e solicitação 
de registro em andamento - 
TR 

2 anos 

BR3 

RMB 28 
Bioinseticida - Pó-padrão 

entomopatogênico para avaliação de 
potencia de bioinseticidas bacterianas. 

IOC/CPqAM 
Preparação para 

produção na Fiocruz 
Solicitação de registro no 

MAPA  - PF 
0  

RMB 30 
Droga sintética com atividade 

antiinflamatória e antiasmática para 
uso oral 

IOC Busca de parceiro Avaliação toxicológica - BP 6 anos 

RMB 31 
Desenvolvimento de Fitomedicamento 

Antileishmaniose à Base de 
Solidagenona 

Far-Manguinhos Sem parceiro Em desenvolvimento -  ED 4 anos 

RMB 33 
Formulação nanoparticulado de 

medicamento  para o tratamento da 
esquistossomose 

Far-Manguinhos Sem parceiro Em desenvolvimento -  ED 4 anos 

RMB 34 
Formulações orodispersíveis 

nanoparticulados de fármacos anti-
retrovirais 

Far-Manguinhos Sem parceiro Em desenvolvimento -  ED 4 anos 
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Rede de Genoma e Proteoma  – RPG  Coordenador Wim Degrave – 01 projetos 

Codigo Produto/Projeto Unidade 
Status 

parceria 
Status 

desenvolvimento 
Prazo até o 

registro 

RPG 16 
Alvos terapêuticos na distrofia muscular de 

Duchenne. 
IOC Sem parceiro 

Será transferido para 
Programa de 

Neurociência - ED 
10 anos 

 

Rede de Vacina – RVR  Coordenador Ricardo Gazzinelli– 09 projetos em Reestruturação 

RVR Produto/Projeto Unidade 
Status 

parceira 
Status desenvolvimento 

Prazo 
registro 

RVR1 
Vacina contra malária com Adenovirus 

recombinantes e prime boost 
CPqRR Sem parceiro Pré-clínico em primatas - ED 7 anos 

RVR2 

Malária:  avaliação préclínica de antígenos de 
Plasmodium falciparum candidatos à vacina em 
primatas neotropicais Saimiri sciureus e  Aotus 

infulatus 

IOC/ Cecal 

Sanofi/Aventis; 
Instituto 
Pasteur; 

BioManguinhos 

Em desenvolvimento - ED 10 anos 

RVR3 
Vacina - febre amarela vacinal  17D 

recombinante como veículo para vacinação 
contra malária 

IOC/BIO Sem parceiro Em desenvolvimento - ED 09 anos 
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RVR Produto/Projeto Unidade Status parceira Status desenvolvimento 
Prazo 

registro 

RVR5 Vacina recombinante para leptospirose BIO/CPqGM 
Em negociação 
com empresa 

veterinária 
Prova de principio - ED 

 
7 anos 

 

RVR10 
Vacina - Febre amarela vacinal 17D 

recombinante como veículo para vacinação 
contra dengue 

Bio Sem parceiro Em desenvolvimento - ED 09 anos 

RVR11 Vacina  de DNA contra o vírus da Dengue IOC/Bio Sem parceiro Em desenvolvimento - ED 09 anos 

RVR20 Vacina - inativadas contra febre amarela Bio Em negociação Em desenvolvimento - ED 7 anos 

RVR21 
Genética Reversa para o desenvolvimento de 

vacinas contra a gripe 
CPqRR/CPqAM Sem parceiro Em desenvolvimento - ED 10 anos 

RVR22 Vacina contra leishmaniose visceral CPqRR Sem parceiro Em desenvolvimento - ED 8 anos 

ED – Em Desenvolvimento, EM – Em Negociação, EP – Busca de Parceiro, TR – Transferido, PF – Produção Fiocruz, TBio/TFar – Transferido Biomanguinhos/Farmanguinhos 
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Tabela 4: Projetos no PDTIS com acordo de transferência assinado com 
empresas/parcerias industriais (até 2013) (projetos ativos ou encerrados) 

Projeto Produto Observações PDTIS Retorno Fiocruz 

RID04 
Anticorpos 

CD3/CD4/CD8 

Contrato 
Biomanguinhos com 

Cuba 

Financiamento 
parcial, 

acompanhamento 
eavaliação PDTIS 

Interesse do MS 
(Programa DST-

Aids)/Acordo 
Biomanguinhos-Cuba-

MS 

RID05 
Kit PCR 

Leismaniose 

Contrato assinado 
com Biotools em 2003 

e IBMP em 2012 
 

Desenvolvimento 
do protótipo pelo 

IBMP 

Ainda não houve 
retorno financeiro 

RID14 NAT  HIV/HCV 
Contrato entre 

Biomanguinhos, IBMP 
e Hemobrás 

Expansão para 
incluir chagas, TB, 
leishmania, sepsis. 

Retorno em economia 
de divisas para o MS, 

tecnologia Fiocruz 

RMB05 
Fitoterápico: 

Antiinflamatório 
e analgésico 

Contrato assinado 
com Ybios em 2006 

Financiamento e 
acompanhamento 

PDTIS e 
Farmanguinhos 

(CDT)* 

Prejudicado pela falta 
de politica  na Fiocruz 
para  regularização no 

CGEN 

RMB22 
Droga sintética 

anti-inflamatória 
e antiasmática 

Contrato assinado em 
julho de 2009 com a 

empresa Cristália 

Financiamento e 
acompanhamento 
da equipe Fiocruz 

Antecipação de 
royalties 

RMB27 

Bioinseticida - 
contra vetores 

(ex. Aedes e 
Culex) baseado 

em Bti e Bs 

Contrato assinado em 
julho de 2010 com a 

empresa BR3 

Acompanhamento 
da equipe Fiocruz 

Antecipação de 
royalties 

RVR08 
SM 14 (vacina 

Esquistossomose 
e fascíola) 

Contrato assinado 
com Alvos/Ouro Fino  

Encerrado no 
PDTIS em 2009 

Antecipação de 
royalties 

RVR20 
Vacina Virus 

Dengue 
Inativado 

Contrato assinado GSK 
Projeto em 

reformulação no 
PDTIS 

Acompanhamento de 
Biomanguinhos 

RPG11 

Teste de 
Monitoramento 

de cultivo de 
vacinas BCG 

Contrato assinado 
com a Fundação 

Ataulpho de Paiva 

Ecerrado no PDTIS 
em 2010 

Interesse MS para 
controle de vacinas BCG 

RPG15 

Teste de 
Identicação 
genética de 
vacina BCG 

Contrato assinado 
com a Fundação 

Ataulpho de Paiva 

Ecerrado no PDTIS 
em 2010 

Interesse MS para 
controle de vacinas BCG 

* CDT – Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico - Farmanguinhos 
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Tabela 5: Projetos PDTIS em busca ativa de parceiro para transferência (2013 ) 

Projeto Nome Produto Observações 

RID06 
Kit de aglutinação direta (DAT) para 

o diagnóstico da leishmaniose 
visceral humana 

Kit de aglutinação 
direta 

Produto pronto para 
transferência. Negociação 

com empresa privada 
(LABTEST) 

RID08 
Validação de diagnóstico molecular 

da tuberculose paucibacilar e 
infantil 

Kit de diagnóstico 
molecular da 
tuberculose 

paucibacilar e infantil 

Negociação com empresa 
privada (LABTEST) 

RID12 

Desenvolvimento de método e kit 
para diagnóstico da 

esquistossomose pela reação em 
cadeia da polimerase 

Kit PCR colorimétrico 
Negociação com a empresa 

privada (LABTEST) 

RID25 
Detecção de Mycobacterium 

tuberculosis e M. leprae e avaliação 
de resistência a drogas 

Kit PCR 
Contrato assinado com o 
IBMP para prototipagem 

RID26 
Desenvolvimento de teste rápido 
para detecção de hepatite A em 

saliva 

Kit em produção 
piloto no ICC 

Protótipo 
IBMP/Biomanguinhos  

RID27 
Detecção de resistência a drogas 
em isolados de Staphylococcus 

aureus 

Kit em produção 
piloto no ICC 

Projeto de interesse para 
hospitais.  

RMB02 
Avaliação da atividade 

imunomoduladora in vivo e dos 
mecanismos de ação 

Fitoterápico 
Busca de parceiro 

produtivo 

RMB05 
Proposição de um novo 

fitoterápico anti-inflamatório 
Fitoterápico 

Parceria com 
Farmanguinhos no 

gerenciamento - avaliação 
pela Indústria Farmacêutica 

RMB08 
Fitoterápico com atividade anti-

hipertensiva 
Fitoterápico 

Negociação com parceiro 
produtivo (Servier) 

RMB13 
Tratamento combinado para 

leishmaniose tegumentar 
Leishmanicida de uso 

tópico 

Financiamento PDTIS 
Gestão do Projeto 
Transferido para 

Farmanguinhos (CDT) 

RMB18 
Fitoterápico anti-

inflamatório/analgésico 
Fitoterápico 

Busca de parceiro 
produtivo 

RMB28 
Padrão de potência 

entomopatogênico B. ti 
Padrão industrial - 
produção própria? 

Preparação para a 
produção na Fiocruz 

RMB21 
Desenvolvimento de Fito-

medicamento a base de extrato  

Fitoterápico e fito-
fármaco com 

atividade antialérgico 

Negociação com parceiro 
produtivo (BIOLAB) 
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RMB30 
Droga sintética com atividade 

antiinflamatória e antiasmática 
para uso oral 

Busca de parceiro 
Negociação com parceiro 

produtivo (Cristália)  

RVR05 Vacina contra leptospirose 
Uso em humano e 

animal 
Busca de parceiro também 

no mercado  veterinário 

Fonte: Gestão PDTIS, janeiro de 2014. 

 

 

4. OPERAÇÃO DO PDTIS 

 

Para solucionar com agilidade questões comuns, o PDTIS adota o modelo organizacional 

Adhocratico, ou seja, com processo decisório  horizontal. Este modelo  é típico em equipes 

de projetos, onde o grau de especialidade e conhecimento é elevado. A rapidez do processo 

de decisão surge como a principal vantagem deste tipo de estrutura.  Desta forma, a 

coordenação fortalece a cooperação e ajusta as expectativas mutuamente, por meio de 

reuniões com as equipes e visitas técnicas aos projetos. 

Tendo como base os conceitos do Project Management Institute (PMI) e as práticas de 

gestão de projetos compiladas no guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK), a 

coordenação do PDTIS organiza reuniões que envolvem os responsáveis, as equipes dos 

projetos e as principais partes interessadas do Programa, conforme a tabela seguinte. 

 

Tabela 6: Reuniões do PDTIS (2013) 

Reunião Quantidade 

Comitê Estratégico 2 

Núcleo Gestor 2 

PDTIS/VPPLR 6 

PDTIS/Diretores de unidades 4 (CPqRR, ICC, CPqAM e CPqGM) 

PDTIS/Gestec 4 

Coordenação do PDTIS/Coordenadores de Rede 8 

Total 26 

Fonte: Gestão PDTIS, janeiro de 2014. 
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A seguir apresentamos os principais resultados das diferentes Redes. 

4.1. REDE DE INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO (RID) 

 

A partir de 2009, a Rede de Insumos para Diagnósticos passou a orientar os projetos na 

direção de uma convergência tecnológica, dando prioridade às tecnologias de testes rápidos 

de PCR tempo real e de “Lateral flow”, capazes de serem absorvidas pelo mercado público, 

conforme indicado por BioManguinhos e o IBMP . A coordenação da RID, em conjunto com a 

gerência do Programa de Reativos para Diagnósticos de Bio-Manguinhos, acompanha e 

orienta tecnicamente os projetos, oferecendo suporte técnico e promovendo a 

prototipagem. Para este fim, o PDTIS contratou a IBMP para a realização de protótipos. 

Um dos destaque na rede foi a evolução do projeto Sepsis - RID 35, que  vem avançando  de 

forma acelerada com a definição de padrões de referência para sensibilidade e 

especificidade  e no  estudo de desempenho do método considerando a aplicação e a rotina 

clínica. Este Projeto foi considerado pelos avaliadores como altamente tecnológico, inovador 

e promissor,  com uma condução eficiente. O projeto conta com várias equipes em 

diferentes áreas além de ter financiamento também de outras fontes. 

Um outro ponto a destacar é o projeto  “Rede de Vigilancia Epidemiologia – RVE”, em 

parceria com a FINEP, que tem -financiamento da Rede de Diagnosticos do PDTIS. A iniciativa 

condensa resultados e esforços  de vários dos projtos desta rede, e visa desenvolver um 

multi-teste rápido para diversas enfermidades e aplicável na Rede de Vigilância em Saúde 

Pública. 

4.2. REDE DE MEDICAMENTOS E BIOINSETICIDAS (RMB) 

 

O término da transferência de tecnologia do RMB27 (Bioinseticida/Larvicida) para a empresa 

BR3 e o acompanhamento do escalonamento da produção e formulação da Bioinseticida é 

uma das realizações importantes da rede no ano de 2013. Também podemos destacar a 

produção do primeito lote de pó padrão para Bti e o início do trabalho para a produção do 

pó padrão Bs. 

Um grande obstáculo do ano de 2012 que permaneceu em 2013 foi o impasse para a 

regularização de muitos projetos da Fiocruz para o atendimento à lei de acesso ao 
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patrimônio genético junto ao CGEN e a indefinição de uma política institucional efetiva para 

os projetos da rede que dependem dessa autoriação. Devido a este impasse, o projeto RM 

B21 (Antiinflamatório) foi especialmente prejudicado, uma vez que a transferência de 

tecnologia para o seu parceiro produtivo, assinada em 2010, está paralisada, impedindo o 

avanço deste projeto. 

O início da negociação com o LNBio para a criação de uma parceria para o avanço dos 

projetos da RMB também marca o ano de 2013. Acreditamos que, no início de 2014, o 

acordo será assinado, e através de reuniões de acompanhamento, delineamento de novas 

estratégias e metodologias para o desenvolvimento dos projetos, possamos alcançar novas 

conquistas nesta Rede. 

 

4.3. REDE DE GENÔMICA E PROTEÔMICA APLICADA (RPG) 

 

Esta é uma rede na qual ferramentas genômicas e proteômicas são empregadas para o 

desenvolvimento de novas tecnologias e insumos para a saúde. 

O investimento feito pelo programa na rede resultou na estruturação das Plataformas de 

Genômica e Proteômica na Fiocruz, em um acordo de transferência de tecnologias para a 

Fundação Ataulpho de Paiva – FAP com dois produtos para controle e monitoramento de 

vacinas de BCG, e no desenvolvimento de ferramentas para o diagnóstico e prognóstico da 

hanseníase, projeto que migrou depois para a Rede de Insumos Diagnóstico para 

aperfeiçoamento em formato de kit.  

Dentro do processo de reestruturação do financiamento da pesquisa que se iniciou em 2013, 

os projetos da rede RPG migraram para os Programa Integrados como o da Rede -Ômica e 

Computação Científica em Saúde e Ambiente – ROCC  e para o Programa Integrado de 

Neurociências – Fio-neuro. 
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4.4. REDE DE VACINAS (RVR)  

 

A rede de vacinas tem sido mais impactada ao longo dos anos com problemas relacionados à 

execução dos recursos descentralizados para as unidades, além da dificuldade de obter 

animais SPF (Specifc Pathogen Free – roedores) e ambiente adequado para realizar desafios, 

principalmente em primatas. Outra questão importante é a necessidade de promover a 

indução de projetos que possam responder às necessidades apontadas pelo sistema de 

Saúde. A Rede fez a sua avaliação anual e decidiu lançar um novo Edital em 2014. Está 

decisão foi compartilhada com os pesquisadores que fazem parte atualmente da rede. Esta 

proposta tem como objetivo agregar iniciativas em torno de uma mesma problemática de 

saúde, e de aumentar o sinergismo na Rede. Desta forma, os 9 projetos que fazem parte da 

rede terão oportunidade de se reestruturar, reagrupar e concorrer no novo edital. 

 

Tabela 7: Status dos projetos atualmente no portfólio do PDTIS, por estágio de 

desenvolvimento e Rede 

Status/Nº Projetos RID RMB RPG RVR 
Em desenvolvimento - ED 

29 
13 6 1 9 

Em negociação - EN 
5 

3 2   

Em busca ativa de parceiro para 
transferência - PB 

4 

1 3   

Em acompanhamento pós-
transferência TF 

2 
 2   

Transferido para Bio/FAR –
TBio/TFar 

2 
1 1   

Produção Local (Fiocruz) PF 
1 

 1   

43 18 15 1 9 
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4.5. REDE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS (RPT) 

 

Estrutura 

Com oito anos de existência, a Rede de Plataformas Tecnológicas recebe apoio do PDTIS, por 

meio de diferentes iniciativas: 

 aquisição e modernização dos equipamentos centrais e de suporte; 

 contratos de manutenção; 

 capacitação de tecnologistas para operação dos equipamentos; 

 sistema de gestão informatizado via web, que permite o acesso e o monitoramento 

da interação com usuários; 

 material de consumo para operação da plataforma  

 capacitação e treinamento de operadores e usuários. 

 

Com o acelerado avanço das tecnologias, a RPT experimenta uma fase de expansão e 

crescimento de suas demandas, sendo impelida a modernizar e reestruturar seu parque 

tecnológico. 

 

Em 2013, a gestão da Rede monitorou os serviços realizados pelas subunidades, focando no 

abastecimento de insumos e no acompanhamento dos contratos de manutenção de 

algumas plataformas, para evitar interrupção dos serviços no atendimento da Rede a 

projetos do PDTIS, da Fiocruz e de parceiros externos. 

 

A gestão da Rede buscou fortalecer a comunicação e a interação com os gerentes e os 

responsáveis técnicos. Também foram realizadas visitas nas subunidades: de 

Sequenciamento de DNA , Analise de Fragmentos, Espectrometria de Massas, Eletroforese, 

Microarranjo, PCR RT, Citometria, Métodos Analiticos entre outras, para intensificar o 

intercâmbio entre a coordenação da Rede e os colaboradores das subunidades. Houve várias 

atualizações nos equipamentos das Plataformas: de PCR em Tempo Real, Sequenciamento 
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de DNA, Elispot, Luminex e Bioinformática nas subunidades do Rio de Janeiro, Ceará, Minas 

Gerais, Recife e da Bahia. 

Novas plataformas e distribuição nas subunidades 
O PDTIS estruturou e mantém 14 Plataformas com 64 subunidades ativas. Para 2014 há a 

previsão de inclusão de novas subunidades, ampliando a rede e entre outros, incluindo a 

unidade do Instituto Fernandes Figueira (IFF/RJ). 

A Rede atende atualmente 1.214 usuários cadastrados no sistema informatizado e 

processou 218.565 amostras em 2013. 

Ano 2011 2012 2013 

Número de usuários 865 1.269 1.214 

Número de solicitações 6.871 10.737 13.147 

Número de amostras 50.958 152.881 218.565 

Dados retirado do sistema informatizado e de relatórios complementares enviados pelos gerentes das plataformas 

tecnológicas. 

 

Com a ampliação da rede é necessária a reavaliação do orçamento disponibilizado para as 

plataformas. Com o orçamento atual, não é possível atender de forma satisfatório a todas as 

demandas recebidas pelas plataformas. 

A aquisição  de insumos, contratos de manutenção e reposição de peças - que são 

fundamentais para o funcionamento das plataformas - foram prejudicadas pela falta de 

recursos, o que levou a dificuldades no funcionamento contínuo de algumas plataformas e 

até mesmo à interrupção de serviços prestados. 
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Tabela: Distribuição das plataformas tecnológicas PDTIS (2013) 

Lista das plataformas ativas até dezembro de 2013 

Unidade da Plataforma 
SUB 

Unidad
e 

Tipo de Serviço 
Unidade 
Fiocruz 

Region
al 

 
 
 
 
 
 
 
 

Genômica 

1A Sequenciamento DNA IOC RJ 

1B Sequenciamento DNA CPqGM BA 

1C Sequenciamento DNA CPqAM PE 

1D Análise de Fragmentos IOC RJ 

1E Sequenciamento DNA CPqRR MG 

1F Sequenciamento DNA - Solid ICC PR 

1G Sequenciamento DNA - Solid CPqRR MG 

1H Sequenciamento de DNA ILMD AM 

01 I Sequenciamento de Alta Vazão IOC RJ 

Proteômica 

2A Espectrometria de massa IOC RJ 

2B 
Eletroforese 2D e 

fracionamento 
IOC RJ 

2C Eletroforese 2D IOC RJ 

2D Eletroforese 2D CPqRR MG 

2G Espectrometria de massa CPqGM BA 

2 H Espectrometria de massa ICC PR 

 2 I Espectrometria de massa Rondônia RO 

Nanotecnologia 

3A Microarranjo IOC RJ 

3B Microarranjo ICC PR 

3C Luminex IOC RJ 

 3 D 
Ressonância de Superficie 

Plasmônica  
Rondônia RO 

 3 E  
Ressonância de Superficie 

Plasmônica 
IOC RJ 

Bioinformática 
4A Bioinformática IOC RJ 

4B Bioinformática CPqRR MG 

 4C Bioinformática ICC PR 

 4 D  Bioinformática CPqGM BA 

 04 E Bioinformática Ceará CE 
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Síntese de 
Macromoléculas 

5A Síntese de Peptídios IOC RJ 

Unidade da Plataforma 
SUB 

Unidad
e 

Tipo de Serviço 
Unidade 
Fiocruz 

Region
al 

Microscopia 
7A Microscopia confocal IOC RJ 

7B Microscopia confocal CPqAM PE 

 7C  Microscopia Confocal ICC PR 

Microscopia 7D  Microscopia eletrônica  IOC RJ 

 7E Microscopia eletrônica CPqRR MG 

 7F Microscopia eletrônica CPqGM BA 

 7G Microscopia eletrônica CPqAM PE 

Citometria 

8A Citometria de Fluxo IOC RJ 

8B Citometria de Fluxo CPqGM BA 

8C Elispot IOC RJ 

8D Citometria de Fluxo CPqRR MG 

8E Citometria de Fluxo CPqRR MG 

8F Citometria de Fluxo CPqAM PE 

8G Citometria de Fluxo CPqRR 
MG 

 
 

8H Citometria de Fluxo CPqGM BA 

8I  Citometria de Fluxo Rondônia RO 

 8J Citometria de Fluxo ILMD AM 

 8L Citometria de Fluxo ICC PR 

PCR Tempo Real 

9A PCR tempo real IOC RJ 

9B PCR tempo real IOC RJ 

9C PCR tempo real CPqAM PE 

9D PCR tempo real CPqRR MG 

 9E PCR tempo real CPqGM BA 

 9F PCR tempo real Rondônia RO 

 9G PCR tempo real ILMD AM 

 9H PCR tempo real ICC PR 
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*Plataforma em estruturação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bioprospecção 10A Bioprospecção de plantas CPqRR MG 

 10B Bioprospecção Rondônia RO 

Bioprospecção 10C Bioprospecção ILMD AM 

Unidade da Plataforma 
SUB 

Unidade 
Tipo de Serviço 

Unidade 
Fiocruz 

Region
al 

Bioensaios 

11A 
Bioensaios I - HTS Plataforma 

automatizada 
FAR RJ 

11B Bioensaios II -Tuberculose IPEC RJ 

11C Bioensaios III - Inflamação IOC RJ 

 11D Bioensaios IV Dengue IOC RJ 

 11E Bioensaios V Leishmaniose IOC RJ 

 11F 
Bioensaios VI Pré-clínicos de 

triage de drogas ANTI 
Trypanosomacruzi 

CPqRR MG 

 11G Bioensaios Malária Rondônia RO 

 11H Bioensaios Tecnológicos  ILMD AM 

Animais de Laboratório 

12A Criopreservação de embrião CECAL RJ 

12B Transgênia CECAL RJ 

12C 
Análises Clínicas de Animais 

de Laboratório 
CECAL RJ 

 12D Produtos derivados de animais CECAL RJ 

Métodos analíticos 

13A 
Ressonância Magnética 

Nuclear 
FAR RJ 

13B 
Espectometria de Massa e 

Cromatografia 
FAR RJ 

Produção de Anticorpos 14A Produção de Anticorpos CPqRR MG 

*Demandas Estratégicas 15A 
Produção para Demandas  
Estratégicas/Fermentação 

IOC/ICC RJ 
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Recursos Investidos na RPT  

Investimentos  na Rede de Plataformas  

Ano Valor 

*2002 R$ 639.990  

*2003 R$ 6.337.646  

*2004 R$ 6.976.546  

*2005 R$ 5.304.628  

*2006 R$ 986.248 

*2007 R$ 1.370.799  

*2008 R$ 1.866.151  

*2009 R$ 1.808.460  

*2010 R$ 2.479.078  

2011 R$ 5.328.513 

2012 R$ 7.974.753 

2013 R$ 7.104.522 

Total R$ 48.177.334 

 

• *Orçamento vinculado ao PDTIS até 2011 (ação 8315) 
• Ação orçamentária própria à partir de 2011 (20K1) 
•  A gestão da rede e pagamento de bolsas com recursos do PDTIS (8315) 

 

Principais Dificuldades 

 Ausência de mecanismo institucional para fixação de equipes nas plataformas. 

 Necessidade de adequação do sistema de gestão informatizado para atender as 

especificidades das plataformas. 

 Pouco alinhamento com a estratégia das unidades para o uso das plataformas 

 Ausência de comissão de usuários. 
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 Dificuldades para aquisição de insumos. 

 Dificuldade para realização dos contratos de manutenção dos equipamentos. 

 Dificuldade com infraestrutura das Unidades onde as plataformas estão instaladas. 

 Dificuldade para execução orçamentária. 

 Os mecanismos para aquisição de equipamentos de grande porte pelos editais 

institucionais são muito burocráticos e levam muito tempo para serem finalizados. 

Na grande maioria das vezes, não obtém o retorno no tempo estimado. 

 

Planejamento 2014 

Instalação de Plataformas no Instituto Fernandes Figueira (IFF). 

Elaboração de Documento com Normas Gerais da Rede de Plataformas Tecnológicas. 

Implementação do Comitê de Usuários da Rede 

Realização de Workshops para as plataformas nas Unidades 

Desenvolvimento de um novo sistema informatizado para RPT que atenda a todas as 

plataformas. 
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5. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PDTIS E RPT 

 
Tabela 9: Eventos organizados pelo PDTIS (2013) 

Rede Evento Data Local 

RID Workshop de Avaliação 09-11/07 Fiocruz Paraná 

RMB Workshop de Avaliação 02-04/09 Palácio de Itaboraí - Petrópolis (RJ) 

RPT 
Workshop sobre Elispot e 

Fluorospot 
21/05 Auditório do Pavihão Leônidas Deanne (RJ) 

RPT Oficina da RPT 01-02/07 Auditório CPqRR Fiocruz Minas Gerais 

RPT Oficina da RPT 18-19/09 
 Sala de Videoconferência-Pavilhão Aluízio Prata - 

Fiocruz Bahia 

RPT Oficina da RPT 8-9/10 Auditório ICC – Fiocruz Paraná 

RPT  Oficina da RPT 10-11/10 
Auditório Frederico Simões Barbosa – CpqAM -  

Fiocruz Pernambuco 
 

RPT 

Workshop: Tópicos 
Avançados em Proteômica: 
Sequenciamento de novo, 
espectrometria de massas 

quantitativa e SEM (Selected 
Reaction Monitoring) 

29/10-
01/11 Auditório do Pavihão Leônidas Deanne (RJ) 

RVR Workshop 18/12 Salão Internacional – ENSP (RJ) 

 

 

Oficinas da RPT: 

 Foram realizadas oficinas em várias Unidades fora do Rio de Janeiro, para divulgação 

de todos os serviços oferecidos pelas plataformas. Durante as oficinas, foram apresentados 

os resultados parciais, assim como a produtividade, o perfil dos usuários e projetos 

atendidos por cada plataforma tecnológica, além de discutir as principais dificuldades das 

plataformas e da Rede. Estes, workshops foram realizados nas unidades Fiocruz Minas 

Gerais, Bahia, Recife e Paraná. Está programado para 2014, a realização de workshops na 

Fiocruz Rio de Janeiro, Rôndonia e Amazonas.  
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RPT - Curso de Caracterização de Proteínas através de Espectrometria de massa 

Este curso objetiva demonstrar a utilização de espectrometria de massas para a análise 

qualitativa e quantitativa de proteínas, assim como na identificação de modificações pós-

traducionais (e.g, fosforilação, glicosilação, etc.). É dada ênfase aos princípios do 

seqüenciamento de novo de peptídeos e dos algoritmos utilizados para a interpretação 

automática dos espectros de massas. O curso foi ministrado duas vezes no ano de 2013, um 

na Fiocruz/RJ e outro na Fiocruz/ Manaus (ILMD). 

 

TEMA: Curso de Caracterização de Proteínas através de Espectrometria de massas e Ressonância 

Magnética 

COORDENADOR: Alexander Chapeaurouge (Laboratório de Toxinologia – IOC) 

PROFESSORES: Dário Eluan Kalume 
                            André Teixeira da Silva Ferreira 
                            Francisco Gomes Neto 
 
PÚBLICO ALVO: Alunos de Mestrado ou Doutorado com tese na área proteômica preferencialmente 

com experiência básica na área de espectrometria de massas e ressonância magnética.  

CARGA HORÁRIA: 24h 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 40 alunos 

DATA DO CURSO: 12, 13 e 14/08 no  Rio de Janeiro  e  7 e 9/10 no-  Amazonas 

 

 
 6. Gestão financeira 
 

A Fiocruz investiu no programa R$ 65.622.270, desde a criação do PDTIS em 2002. Deste 

total, parte foi destinado às plataformas tecnológicas — a maior parte nos primeiros quatro 

anos do programa. 
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Tabela 8: Orçamento PDTIS e execução financeira (2002-2013) 
Ação orçamentária 8315 

Ano           Orçamento (R$)            Executado (R$)                            % exec. 

2002 3.000.000  1.040.986 35 % 

2003 6.000.000 9.506.469 158 % 

2004 8.000.000 10.464.820 131 % 

2005 7.195.000 7.956.942 111 % 

2006 8.000.000 4.046.702 51 % 

2007 7.000.000 7.100.000 101,4% 

2008 7.000.000 7.000.000 100% 

2009 5.800.000 5.313.013 92% 

2010 6.600.000 4.658.259 70,5% 

2011 6.000.000 5.716,078 95% 

2012 5.365.889 5.033.834 94% 

2013 3.915.941 3.495.529 89% 

TOTAL 73.876.829 65.622.270 89% 

Fonte: SGA Financeiro e  Siafi 

 

 

O principal critério de alocação de recurso nos projetos PDTIS está diretamente relacionado 

ao progresso e ao planejamento das etapas seguintes para o próximo ano. Após a avaliação 

anual, cada projeto tem seu orçamento aprovado com base nas ações elencadas em seu 

relatório. A execução é feita então de duas formas: repasse para a Unidade e aquisição 

centralizada na VPPLR. A seguir, segue a tabela com a distribuição dos recursos nas unidades 

feitas por repasses. 
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Distribuição dos recursos repassados as unidade em 2013 (8315) 

Execução  PDTIS 8315 

PDTIS LIBERADO PARA AS UNIDADES EXECUTADO   

UNIDADES CUSTEIO CAPITAL TOTAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL % 

IOC  610.000,00 105.468,63 715.468,63 624.945,82 86.693,53 711.639,35 99,46% 

IGM  204.566,00 80.362,00 284.928,00 82.874,83 0,00 82.874,83 29,09% 

IRR  105.000,00 157.200,00 262.200,00 104.941,46 141.316,15 246.257,61 93,92% 

IAM  115.000,00 42.500,00 157.500,00 59.027,89 42.421,47 101.449,36 64,41% 

FAR - MANGUINHOS  294.000,00 40.060,95 334.060,95 20.486,91 171.038,06 191.524,97 57,33% 

BIO - MANGUINHOS  0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 100,00% 

Execução centralizada 
VPPLR 1.827.177,45 154.606,00 1.981.783,45 1.827.177,45 154.606,00 1.981.783,45 100,00% 

TOTAL NAS UNIDADES 1.328.566,00 605.591,58 1.934.157,58 892.276,91 621.469,21 1.513.746,12 78,26% 

execução total  3.155.743,45 760.197,58 3.915.941,03 2.719.454,36 776.075,21 3.495.529,57 89,26% 

Fonte: Quadro de repasses VPPLR             

SGA Financeiro e  Siafi             

 

6. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PROJETOS PDTIS E PLATAFORMAS 

 

Tabela 10: Mapeamento de bolsas  

O êxito do Programa está diretamente ligado a profissionais especializados e dedicados aos 

projetos e principalmente à operação de plataformas tecnológicas. Para isso, o PDTIS 

participa dos programas de bolsas da Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratórios de 

Referência (VPPLR), solicitando bolsas para suprir parte da grande demanda por recursos 

humanos. Assim, os projetos PDTIS são apoiados por bolsas de iniciação científica (Pibic), de 

iniciação em desenvolvimento tecnológico (Pibiti), de pesquisador visitante (PV), de 

especialista visitante (EV) e bolsas Fiotec. Em 2013, os projetos e plataformas tecnológicas 

do PDTIS foram apoiados por 64 bolsas, conforme a tabela a seguir. 

mailto:pdtis@fiocruz.br


 

VPPLR 

 
Vice-Presidência de  
Pesquisa & Laboratórios de Referência  

 

Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos – Pavilhão Mourisco/sala 13 - CEP: 21040-900 - Rio de Janeiro (RJ) – Brasil 
Tel.: (5521) 3885-1695 – Fax: (5521) 3885-1697 - E-mail: pdtis@fiocruz.br 

42/45 

 

 

Tabela 10: Mapeamento de bolsas (2013) 

Tipo de bolsa Agência 
Nº de 

bolsistas* 
Custo anual 

Inovatec Fiocruz 10 262.776,00 

Pesquisador Visitante Junior CNPq 5 17.1204,40 

Pesquisador Visitante Sênior CNPq 3 191.244,40 

Rede de Plataformas FIOTEC 32 953.485,00 

Projetos PDTIS FIOTEC 14 501.523,20 

Total geral  64 2.080.233,00 

Fonte:  Gestão  VPPLR, janeiro de 2014. 

 

 
 

7. PDTIS: DESAFIOS E RECOMENDAÇÕES 

 

Desafios: o PDTIS não conseguiu suprir todas as demandas dos projetos e plataformas do 

programa com técnicos, tecnologistas, pesquisadores e suporte gerencial no ano de 2013. 

É necessário pensar uma forma de fixação de técnicos  nas plataformas  que prestam 

serviços para a comunidade Fiocruz, uma vez que as bolsas devem ser utilizadas para 

treinamento e formação de pessoas por, no máximo, 36 meses. Considerando que as 

plataformas são um importante suporte aos projetos de pesquisas e desenvolvimento 

tecnológico na Fiocruz, é necessário treinar e capacitar pessoas para operar estes 

equipamentos e prestar serviços de forma profissional e contínua. As bolsas são um 

excelente mecanismo para treinamento e capacitação, mas não podem e não devem ser 

utilizadas para fixar pessoas nas plataformas. Assim, um grande desafio para a gestão da 

Fiocruz é encontrar um formato ideal, com mecanismos adequados para o treinamento, 
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capacitação e formação de pessoas para atuar com as tecnologias inovadoras que envolvam 

estas plataformas, e ser capaz de reter estes profissionais depois de capacitados. 

 
Recomendações: Para  à formação e fixação de recursos humanos para a Rede de 

Plataformas Tecnológicas, a contratação deveria ser por terceirização. Desta forma, sera 

possível treinar e manter  profissionais que possam atender exclusivamente às plataformas. 

O objetivo é evitar a rotatividade e garantir a prestação de serviços à comunidade Fiocruz. 

 
 
Desafios Técnicos Rede de Medicamentos 

Estudos Toxicológicos  

Grande parte  dos projetos da Rede de Medicamentos e Bioinseticidas estão em fase de 

estudos toxicológicos, porém a Fiocruz não oferece condições à sua realização, o que 

dificulta o avanço dos projetos. Para superar este entrave, a gestão do PDTIS optou por 

contratar este serviço. No entanto, constatou-se em visitas que os principais centros para os 

ensaios toxicológicos não estão aptos para estudos com animais, devido à falta de controle 

sanitário e de Boas Práticas de Laboratório (BPL) 

 
Recomendações: avaliar a possibilidade de contratar ensaios toxicológicos no exterior para 

os projetos que necessitam deste serviço com urgência. 

 

Desafios Técnicos  Vacinas:  

Dois problemas significativos para a Rede de Vacinas são a deficiência da Fiocruz em manter 

animais SPF para ensaios não clínicos e a falta de espaços certificados para realizar os 

desafios em animais. 

 

Recomendações: Investir em um centro de experimentação em primatas não humanos, pois 

a Fiocruz tem hoje uma grande criação de primatas, mas não dispõe de condições 

adequadas para realizar desafios nestes animais. Por outro lado, as condições sanitarias dos 

animais também não são adequadas. 
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Desafios de gestão :  

O PDTIS sofre com a falta de serviços sistematizados na instituição para realizar estudos de 

mercado e viabilidade técnica e econômica  (EVTE) para vários de seus projetos. 

 

Recomendações: para avançar na gestão da inovação e do DT é importante fortalecer a 

Gestão Tecnológica da Fiocruz (Gestec) e capacitar os Núcleos de Inovação Tecnológica das 

unidades (NITs) para atender às demandas de estudos de mercado para os projetos de DT. A 

promoção de mecanismos mais ágeis de interação com empresas também é fundamental 

para que os projetos do PDTIS sejam mais competitivos, uma vez que a velocidade de 

negociação impacta significativamente na viabilidade de novas tecnologias. 

 

 

Desafios de gestão : apesar dos esforços da Dirad e das áreas de compras nas unidades, a 

gestão dos processos de aquisição de materiais de consumo, serviços e contrações ainda é 

deficiente. Há espaço para melhorar os sistemas com procedimentos, visando maior 

agilidade ao processo de aquisição. 

 

Recomendações: contar com ajuda profissional na VPPLR para monitorar os processos de 

aquisição e organizar um sistema global de registros de preço para a Fiocruz. 

 

 

Desafios politicos: a carência de definições de estratégias institucionais para orientar os 

registros obrigatórios do CGEN é um complicador para a Rede de Medicamentos, devido ao 

número de projetos que desenvolvem trabalho com produtos a base de plantas. 

 

Recomendações: é desejável uma ação conjunta entre os NITs e a Gestec para regularizar 

projetos que trabalham com produto natural junto ao Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGEN). 
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8. PROGRAMA INTEGRADO DAS REDES ÔMICAS E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA NA 

SAÚDE E AMBIENTE –  ROCC  

 

No ano de 2013, a Rede de Genômica e Proteômica Aplicada foi realocada dentro de um 

novo programa da Vice-presidência. O Programa Integrado das Redes -Ômicas e 

Computação Científica em Saúde e Ambiente – denominado Rede ROCC – nasceu da 

necessidade de atendimento às metas institucionais da Fiocruz que visam apoiar a estratégia 

organizacional estabelecida em Congresso Interno e definida no Plano Quadrienal 

2011/2014 através da participação em três macroprojetos (VI Congresso Interno da Fiocruz), 

que são:  

Macroprojeto  

1:  Redes e programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, ensino e 

plataformas tecnológicas integrados entre as Unidades da Fiocruz e as instituições de C&T 

nas diversas regiões do país http://www.fiocruz.br/media/relatorio_final_ultima_versao.pdf 

p 48. 

Macroprojeto  

2: Pesquisa e atuação na fronteira das áreas de competência da Fiocruz 

http://www.fiocruz.br/media/relatorio_final_ultima_versao.pdf p 50. 

Macroprojeto  

3: Formação de competências em áreas estratégicas para o sistema de C&T em 

saúde, especialmente naquelas voltadas para as áreas de biotecnologia, propriedade 

intelectual, inovação e gestão em C&T 

http://www.fiocruz.br/media/relatorio_final_ultima_versao.pdf p 49. 

 

A ROCC tem como missão promover a integração da comunidade de pesquisadores nas 

áreas de fronteira como bioinformática, biologia computacional, tecnologias “ômicas” como 

genômica, proteômica, metabolômica, transcriptômica etc e computação científica na saúde 

e ambiente, e de estimular a formação de recursos humanos e a geração de conhecimento, 

produtos e serviços nestas áreas. 

Essa integração se dá através de cooperação entre os grupos de pesquisa no 

desenvolvimento de projetos, na maximização da capacidade e infraestrutura 

organizacional, no uso compartilhado das Plataformas Tecnológicas e na formação de 

recursos humanos.  Assim, a ROCC se baseia na infraestrutura otimizada, capacidade técnica 

(“know-how”) da comunidade de P&D da Fiocruz, e na força da pesquisa e ensino da 

Instituição. 

O programa é formado pelos membros da rede, que estão organizados em grupos de 
trabalho, e pelo Comitê Gestor. A VPPLR dá suporte organizacional e logístico para a Rede, e 
auxiliará na gestão dos projetos e atividades. 
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