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Carta de
Serviços
ao Cidadão
Instrumento que define as prioridades e

expressa o compromisso da instituição com a

prestação de serviço de qualidade ao cidadão

de acordo com as exigências do Decreto nº

6.932/2009, que dispõe sobre a simplificação

do atendimento ao público. É um instrumento

proposto pelo Programa Nacional de Gestão

Pública e Desburocratização (GesPública) do

Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão (MPOG) para apoiar as instituições

públicas na melhoria contínua da qualidade

da gestão pública.
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Carta do Presidente

Carta de Serviços ao Cidadão – Fiocruz expressa os compromissos da Funda-
ção com a sociedade e declara os padrões de desempenho de suas principais
atividades, especialmente, as de atendimento direto aos seus usuários, sejam os
cidadãos ou as demais partes interessadas, pessoas físicas ou jurídicas.

Esta iniciativa faz parte do esforço concentrado da Fiocruz em aprimorar a sua Gestão
do Atendimento, reunindo um conjunto de práticas de planejamento, gestão da qualidade,
direção e controle que visam agregar valor aos serviços prestados aos CIDADÃOS, parcei-
ros, fornecedores e demais partes interessadas, os distinguindo como cidadão detentor de
direitos dos serviços públicos.

A Carta de Serviços é o resultado final de inovação e melhoria nos principais proces-
sos institucionais, com foco no estabelecimento de padrões de desempenho que atendam
às expectativas da sociedade, observada a capacidade de investimento e a defesa do
interesse público. Logo, é parte indissociável do Modelo de Excelência na Gestão Pública –
MEGP, adotado pela Fiocruz, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização (GesPública) que a cada Ciclo desenvolvido evidencia os
significativos passos dados pela Fundação na gestão da qualidade.

Sua formulação envolve um trabalho conjunto com as partes interessadas, identifica-
ção dos requisitos dos principais interessados (investimento em pesquisas de imagem e
satisfação e outros mecanismos de consulta), com participação e Comprometimento de
todas as pessoas que integram a organização com a prestação de serviços que irão im-
pactar de forma positiva no desempenho institucional.

Assim, ao estar comprometida com a melhoria do atendimento prestado ao cidadão e
com a responsabilidade pela garantia dos recursos necessários à implementação da Carta
de Serviços, a Alta Administração da Fiocruz, assume seu papel orientador e fomentador,
reconhecendo que este processo pode ocasionar mudanças na maneira como os serviços
são prestados, necessitando um aprendizado diário e motivação por parte das pessoas
que executam os serviços.

E é justamente com este espírito que apresentamos a Carta de Serviços ao Cidadão -
Fiocruz, um documento que expressa os principais compromissos da instituição no atendi-
mento a seus diversos públicos, visando facilitar o acesso aos seus serviços e produtos.

A Fiocruz e seus trabalhadores estão cientes da importância de seguir empenhados no
contínuo aprimoramento de nossos serviços, convictos dos compromissos assumidos com
a excelência da gestão pública e certos de que juntos com nossos usuários, parceiros, traba-
lhadores e demais partes interessadas alcançaremos cada vez mais e melhores resultados.

Paulo Gadelha
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

A
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A
1. Introdução

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é uma instituição de ciência e tecnologia em saú-
de vinculada ao Ministério da Saúde (MS) e que tem como objetivos produzir, disse-
minar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), que contribuam para a melhoria da

saúde e da qualidade de vida da população brasileira, para a redução das desigualdades
sociais e para a dinâmica nacional de inovação, tendo a defesa do direito à saúde e da cidada-
nia ampla, como valores centrais.

1.1 A Fundação Oswaldo Cruz: instituição pública a serviço da vida

Criada em 25 de maio de 1900 – com o nome de Instituto Soroterápico Federal – a
Fiocruz nasceu com a missão de combater os grandes problemas da saúde pública\ da épo-
ca. Para isso, moldou-se ao longo de sua história como centro de conhecimento da realidade
do país e de valorização da ciência da saúde.

Com uma sede de 800 mil metros quadrados, a Fiocruz está instalada no bairro de
Manguinhos, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, onde conta com um conjunto arqui-
tetônico histórico que inclui o Pavilhão Mourisco ou Castelo de Manguinhos; a Cavalariça; o
Quinino; o Pavilhão do Relógio ou Pavilhão da Peste; o Aquário de Água Salgada; o Hospital
Oswaldo Cruz; o Pombal ou Biotério para Pequenos Animais; além de abrigar no Pavilhão
Arthur Neiva, ou Pavilhão de Cursos, construído entre 1948 e 1951, um mural de azulejos
desenhado por Burle Marx.

A Fiocruz faz-se presente em dez dos estados brasileiros, possuindo fora do Rio de
Janeiro seis unidades finalísticas, nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Recife e
Salvador, além de escritórios em Brasília, Campo Grande e Porto Velho. E como parte do
projeto de expansão nacional, em atenção às políticas de desconcentração da pesquisa e
formação de recursos humanos, promovidas pelo Governo Federal, duas novas unidades
estão em estruturação, nos estados do Ceará e do Piauí.

A instituição conta também com uma unidade técnica de apoio, atuante na produção de
animais de laboratório e derivados de animais e quatro unidades técnico-administrativas, de-
dicadas ao gerenciamento físico da Fundação, às suas operações comerciais e à gestão
econômico-financeira.

A Fundação abriga atividades que incluem o desenvolvimento de pesquisas; a presta-
ção de serviços hospitalares e ambulatoriais de referência em saúde; a fabricação de vacinas,
medicamentos, reagentes e kits de diagnóstico; o ensino e a formação de recursos humanos;
a informação e a comunicação em saúde, ciência e tecnologia; o controle da qualidade de
produtos e serviços; a implementação de programas sociais e parcerias técnicas. Recente-
mente, a instituição tem enfatizado as atividades de desenvolvimento tecnológico, possibili-
tando a incorporação tecnológica e disponibilizando plataformas para o desenvolvimento de
outros produtos.
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Afora sua estrutura física, a Fiocruz ainda se faz presente em todo o território brasileiro,
por meio do suporte ao Sistema Único de Saúde (SUS), na formulação de políticas públicas,
no ensino, nas expedições científicas e no alcance de seus serviços e produtos em saúde.
Ademais, a Fiocruz se destaca como principal executora no país da cooperação internacional
na área da saúde, atuando prioritariamente nos países da América Latina, da África e da Co-
munidade de Países de Língua Portuguesa, tendo recentemente implantado um escritório
oficial em Maputo, Moçambique.

Para fazer frente ao papel estratégico que ocupa no cenário mundial da saúde, o Modelo
de Governança Institucional adotado pela Fiocruz baseia-se em um processo democrático
participativo, sendo composto pelas seguintes instâncias:

Congresso Interno

Instância deliberativa, órgão máximo de representação da comunidade da Fundação. A
ele compete deliberar sobre assuntos estratégicos relacionados ao macroprojeto institucio-
nal, sobre o regimento interno e propostas de alteração do estatuto, bem como sobre maté-
rias que possam interferir nos rumos da instituição. O evento, que ocorre ordinariamente a
cada quatro anos, é presidido pelo presidente da Fiocruz e composto por delegados eleitos
pelas unidades, em número proporcional ao de seus servidores.

Coletivo de Gestores (CG)

Coordenado pela Presidência, por meio da Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvi-
mento Institucional (VPGDI), visa não apenas trabalhar a cultura da gestão ampliando e quali-
ficando a interação entre gestores, como também gerar análises estratégicas conjunturais
(socioeconômicas, políticas, legais, ambientais e científico-tecnológicas) e estruturais, e pro-
por ajustes estratégicos, tais como: melhorias nos planos estratégicos da instituição; análise
e sugestão de alinhamentos entre a gestão estratégica das unidades e a gestão do macro-
projeto institucional; e avalição e proposição de melhorias na implementação dos planos
estratégicos. Reúne-se de dois em dois anos.

Conselho Deliberativo da Fiocruz

Instância deliberativa, sendo o órgão superior de formulação e condução da política de
desenvolvimento institucional que delibera sobre a programação de atividades e a proposta
orçamentária anual; acompanha e avalia o desempenho das unidades; recomenda a imple-
mentação de melhorias; decide sobre a política de pessoal, criação e extinção de unidades,
bem como sobre a destituição dos seus diretores; e designa a comissão eleitoral para presi-
dente da instituição. A Presidência organiza a sua pauta de decisões para reuniões que acon-
tece ordinariamente a cada dois meses, em consonância com as demandas institucionais e
com o plano estratégico definido no Congresso Interno.

Conselho Superior da Fiocruz

Órgão colegiado de caráter consultivo, composto por seu presidente e por representan-
tes da sociedade civil organizada, contando hoje com vinte e um membros. Aprecia o Plano de
Desenvolvimento Estratégico e de Objetivos e Metas, proposto pelo Conselho Deliberativo
(CD), faz sugestões de modificações àquele Conselho e emite parecer final ao Ministério da
Saúde. Este se reúne ordinariamente uma vez por semestre.
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1.2 Fiocruz: ser excelente na atenção ao cidadão

O acelerado processo de transformação das sociedades contemporâneas se traduz
em mudanças de necessidades e expectativas da população, exigindo a revisão de saberes
e práticas no âmbito da administração pública. O desafio reside na construção de um Estado
“inteligente”, constituído por organizações capazes de atenderem à sociedade, com maior
participação cidadã na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.

Neste cenário mundial de profundas transformações, com avanço do conhecimento e
inovações, a Fiocruz tem trabalhado no desenvolvimento e gestão institucional, na moderniza-
ção e descentralização administrativa, na qualificação permanente dos recursos humanos (RH)
e na atualização da infraestrutura em ciência e tecnologia (C&T), constituindo um complexo
organizacional abrangente e diversificado que executa atividades de ensino e pesquisa nas áre-
as biomédica, de saúde pública e história da saúde, desenvolvimento tecnológico e produção
de bens, prestação de serviços de referência, comunicação e informação em saúde.

A Fiocruz, no que concerne à forma e à experiência acumulada no seu modelo de ges-
tão, tem destaque no âmbito da administração pública brasileira pelos princípios, estruturas e
práticas participativas e democráticas. Princípios já consagrados na Fundação, assumidos
como cláusulas pétreas, são aqui reafirmados: ser uma instituição pública, estatal e estratégi-
ca; manter sua integralidade institucional; reafirmar seu compromisso social; assegurar uma
gestão democrática e participativa, com controle social; e garantir mecanismos que assegu-
rem a eficiência e eficácia gerenciais.

O compromisso histórico, expresso por mais de um século de serviços prestados à
sociedade brasileira pela Fiocruz, é ratificado na proposição desta Carta de Serviços ao
Cidadão, instrumento que define as prioridades e expressa o compromisso da instituição
com a prestação de serviços de qualidade, de acordo com as exigências do Decreto nº 6.932/
2009, que dispõe sobre a simplificação do atendimento ao público. É um potente instrumento
proposto pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) do
Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão (MPOG) para apoiar as instituições públi-
cas na melhoria contínua da qualidade da gestão pública.

Incorporada à proposta de gestão da Fundação, o principal objetivo da Carta de Servi-
ços ao Cidadão é facilitar o acesso aos produtos da Fiocruz. Aqui, os usuários diretos, as
instituições de saúde, e seus gestores, assim como os profissionais da Fundação, terão dis-
poníveis relevantes informações sobre os serviços oferecidos, os compromissos com os
resultados e as principais formas de contato com a instituição. Contribuindo para a transpa-
rência das ações, maior aproximação com a sociedade, qualidade dos produtos ofertados e
para um atendimento ético e resolutivo.
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1.3. Conteúdo da Carta de Serviços ao Cidadão

Ao buscar aprimorar o conteúdo de sua Carta de Serviços, a Fiocruz incorpora nesta
segunda versão melhorias baseadas na análise crítica de seus processos, nos compromis-
sos e serviços prestados e na renovação do seu formato impresso e digital. Esta evolução
ocorreu em meio a um processo participativo, que incluiu desde a alta administração até as
pessoas diretamente envolvidas na prestação dos serviços, mediante a realização de ofici-
nas, da formação de grupos de trabalho e de consulta aos usuários, e demais partes interes-
sadas por meio de pesquisas e outros instrumentos participativos.

Este documento apresenta os serviços distribuídos em quatro macroprocessos:

Serviços de saúde

Pesquisa e ensino

Produção e inovação

Comunicação e informação

Para proporcionar um tratamento mais adequado às informações apresentadas, estes
macroprocessos têm seus usuários classificados em três segmentos:

Usuário-cidadão

Usuário-estudante e/ ou profissional de saúde

Profissionais, gestores e instituições de saúde

Entre as melhorias introduzidas na segunda versão da Carta de Serviços ao Cidadão –
Fiocruz destaca-se:

a) o desenvolvimento de um processo único de pactuação das melhorias implementa-
das nos serviços internos e externos, com a formulação de duas (2) Cartas de Serviços, uma
voltada aos usuários internos (trabalhadores da Fundação) e outra voltada aos usuários ex-
ternos (cidadão, parceiros, fornecedores e demais partes interessadas);

b) apresentação de padrões de atendimento (Requisitos de Atendimento e Compromis-
sos) de cada serviço por agrupamento de macroprocessos, registrado em quadro demons-
trativo do Portfólio de Serviços da Fiocruz;

c) identidade visual e alinhamento das informações contidas na Carta de Serviços ao
Cidadão com o Portal Fiocruz (internet), assim como, de sua Carta de Serviços aos Trabalha-
dores com a Intranet Fiocruz, criando similaridades que facilitem a identificação do conteúdo
entre as versões digitais e impressas das cartas de serviços;

d) a apresentação da Fundação, com destaque para as particularidades de cada uma
de suas unidades, auxiliada pela apresentação de mapas de localização;
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e) a possibilidade de se localizar os serviços por macroprocesso institucional.

Para o sucesso e continuidade deste projeto contamos com você, usuário/ cidadão e
demais partes interessadas, na informação, envolvimento e controle, com efetiva participação
nos canais de comunicação constituídos formalmente pela Fiocruz e apresentados no Item 4
deste documento, para facilitar o recebimento de suas manifestações – reclamações, críticas,
elogios ou sugestões em relação a cada um dos serviços e compromissos apresentados.

A Carta de Serviços ao Cidadão – Fiocruz está disponível em:

Internet (Portal Fiocruz) – para leitura ou impressão no endereço www.fiocruz.br;

Impressa - para consulta na recepção das diversas unidades da Fiocruz e na Coordena-
ção da Qualidade Fiocruz/VPGDI.

A Coordenação da Qualidade Fiocruz/VPGDI é a área responsável pela consolidação,
atualização e acompanhamento da Carta de Serviços ao Cidadão – Fiocruz e está disponí-
vel para receber contribuições em:

E-mail
cqualifiocruz@fiocruz.br

Telefone
(21) 3885-1883

Contato direto no endereço:
Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional (VPGDI) / Coordenação

da Qualidade Fiocruz - Avenida Brasil 4.365 – Pavilhão Mourisco – Sala 104 – Manguinhos –
Rio de Janeiro – RJ – CEP 21.040-900.
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2. Missão, Visão e Valores da Fiocruz

Missão, Visão e Valores da Fiocruz foram reafirmados em seu VI Congresso Interno,
realizado em outubro de 2010, conforme abaixo apresentados:

Missão

“Produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o for-
talecimento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e que contribuam para promo-
ção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira, para a redução das desigualdades
sociais e para a dinâmica nacional de inovação, tendo a defesa do direito à saúde e da cidada-
nia ampla, como valores centrais”.

Visão: horizonte para 2022

“Ser instituição pública e estratégica de saúde, reconhecida pela sociedade brasileira e
de outros países por sua capacidade de colocar efetivamente a ciência, a tecnologia, a inova-
ção, a educação e a produção tecnológica de serviços e insumos estratégicos para a melho-
ria da saúde da população, a redução das desigualdades e iniquidades sociais, a consolidação
e o fortalecimento do SUS, a elaboração e o aperfeiçoamento de políticas públicas de saúde”.

Valores

Os valores da Fiocruz, pautados pela relevância da atuação da organização para a soci-
edade, são os alicerces de atitudes, comportamentos e características que configuram a dou-
trina essencial da organização, expressos como:

Compromisso institucional com o caráter público e estatal;

Ciência e inovação como base do desenvolvimento socioeconômico e da promoção da saúde;

Ética e transparência;

Cooperação e integração;

Diversidade étnica, de gênero e sociocultural;

Valorização dos trabalhadores, alunos e colaboradores;

Qualidade e excelência;

Redução das iniquidades;

Compromisso com as principais metas de transformação social do Estado brasileiro;

Compromisso socioambiental;

Democracia participativa;

Democratização do conhecimento;

Educação como processo emancipatório.

A
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3. Compromissos da Fiocruz no atendimento ao cidadão:

Disseminar o conhecimento produzido, mediante à constituição de repositórios institu-
cionais, tendo por fundamento a adoção de politicas de acesso livre ao conhecimento produ-
zido na instituição.

Ampliar nacionalmente as atividades da Fiocruz, de modo a desconcentrar suas ativida-
des, fortalecendo os atuais institutos e a associação em rede com instituições existentes,
adotando estratégias diferenciadas conforme as especificidades regionais/locais e contribu-
indo para a redução das desigualdades e iniquidades regionais no campo da saúde e da
ciência e tecnologia em saúde, com atendimento e implementação das politicas governamen-
tais sob sua responsabilidade como: expansão da Fiocruz nacional, com instalação de escri-
tórios regionais; fornecimento de unidades farmacêuticas e de doses de vacina para
abastecimento dos programas de saúde, conforme contratualização com o Ministério da Saúde
e fortalecimento das ações da Escola de Governo, com oferta de capacitações voltadas ao
atendimento às demandas do SUS.

Promover o refinamento de seus processos e padrões de trabalho, mediante a adesão
às normas nacionais e internacionais de gestão qualidade em conformidade com seu escopo
de atuação e em atendimento aos organismos reguladores nacionais e internacionais.

Instituir mecanismos para que seus trabalhadores executem suas atribuições e compe-
tências, de acordo com os valores da instituição, favorecendo o acesso do cidadão aos ser-
viços e sem incorrer em qualquer tipo de preconceito, incorporando uma política de
desenvolvimento contínuo da sua equipe de colaboradores, com oferta anual de eventos de
disseminação da cultura da excelência para 100% de suas unidades, assim como, aplicando,
anualmente, um processo sistêmico de avaliação do desempenho em 100% de seus servido-
res e gestores, e disponibilizando aos cidadãos diversos canais de comunicação, com garan-
tia de sigilo e segurança da informação.

Disseminar a cultura da excelência - oficialmente marcada pelas boas práticas de ges-
tão que evoluem na instituição - reforçada pela adesão formal da instituição ao Modelo de
Excelência da Gestão Pública desde 2003, com aderência aos princípios do Programa Nacio-
nal de Desburocratização e Gestão Pública (Gespública), preconizado pelo MPOG, com reali-
zação de ciclo anual de autoavaliação da gestão – Fiocruz, envolvendo todas as suas unidades.

Realizar o atendimento aos cidadãos de maneira acolhedora, dialogada, informativa,
clara e objetiva, respeitando a confidencialidade, a imparcialidade, a legalidade e o Código de
Ética do servidor público civil, instituindo treinamento anual aos profissionais de atendimento
direto à população nos requisitos expressos nesta Carta de Serviços ao Cidadão e a Lei de
Acesso à Informação;

Assegurar às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreen-
são, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei no 12.527,
de 2011 (Lei de Acesso à Informação), instituindo e acompanhando o Serviço de Atendimento
ao Cidadão (SIC) e a Carta de Serviços ao Cidadão – Fiocruz.
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Promover, independentemente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet as
informações de interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas, observado o disposto
nos art. 7o e 8o da Lei no 12.527, de 2011, estabelecendo mecanismos proativos de levantamento
das necessidades dos cidadãos-usuários, como pesquisa de imagem e satisfação.

Instituir e disseminar em toda organização padrões de atendimentos que garantam o
atendimento preferencial, conforme legislação vigente, às pessoas portadoras de deficiência,
aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, às gestantes, às lactantes e às pessoas
acompanhadas por crianças de colo, respeitando a classificação de risco à saúde;

Executar suas atividades com respeito ao meio ambiente, buscando minimizar os im-
pactos ambientais e reduzir o uso de recursos não renováveis, com prática de coleta seletiva
e de compras saudáveis, assim como, preservar a sua área verde em conformidade com os
padrões de sustentabilidade socioambiental, promovendo continuamente a execução, acom-
panhamento e disseminação das metas do programa Fiocruz Saudável, com levantamento
prévio dos riscos ambientais relevantes ao contexto institucional e as respectivas exigências
legais e técnicas a serem aplicadas;

Viabilizar que todos os trabalhadores da Fiocruz, no ambiente de trabalho, estejam iden-
tificados por meio de crachás contendo nome, foto, número de matrícula funcional e unidade
e que no atendimento aos usuários, inclusive via telefone, se identifique de modo cortês, for-
necendo o nome da unidade e respondendo à informação solicitada, de acordo com os requi-
sitos explicito na carta de serviços ao cidadão.

Promover mecanismos para que a recepção de cada campus e de cada unidade esteja
habilitada a oferecer informação ao cidadão para garantir o seu atendimento de modo ágil e
efetivo, ofertando treinamento aos profissionais da Porta de Entrada de cada campus e de cada
unidade, com disponibilização de exemplar da carta de Serviços ao Cidadão para consulta;

Aprimorar e manter:

a identificação e sinalização das unidades e dos setores da Fiocruz, por meio da
colocação de placas sinalizadoras do acesso as unidades e serviços nos diversos
campi da Fiocruz;

as instalações adequadas aos portadores de necessidades especiais, facilitando
o acesso de usuários prioritários, por meio da qualificação dos trabalhadores que
atuam no atendimento ao público, assim como da garantia de estruturação de
rampas de acesso nas novas edificações e nas existentes, respeitada a preserva-
ção de seu patrimônio arquitetônico, histórico e cultural;

a disponibilidade de transporte solidário, por carro elétrico, da porta de entrada do
campus Manguinhos até o seu destino final neste campus Fiocruz, priorizando pa-
cientes portadores de necessidades especiais e que se destinem as unidades pres-
tadoras de serviços assistenciais.
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4. Canais de comunicação com a Fiocruz

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

Serviço centralizado na Ouvidoria Geral da Fiocruz para o recebimento dos pedidos de
informação enquadrados pela Lei de Acesso à Informação de nº 12.527 de 18 de novembro de
2011. Recebe solicitações de informações sobre determinados conteúdos dos documentos
institucionais, exceto aqueles classificados como sigilosos pela legislação vigente.

Internet: portal.fiocruz.br/pt-br/content/serviço-de-informação-ao-cidadão-sic

Telefone: (21) 3885-1762

Ouvidoria

Recebe reclamações, denúncias, sugestões e elogios relacionados aos serviços pres-
tados pela Fiocruz. A Ouvidoria deve ser acionada, preferencialmente, quando não for conse-
guido atendimento considerado adequado ou satisfatório na unidade da Fiocruz encarregada
do serviço.

Internet: www.fiocruz.br/ouvidoria

Telefone: (21) 3885-1762

Fale conosco

Recebe solicitações relacionadas a diversas atividades da Fiocruz: cursos, pesquisa,
serviços em saúde, medicamentos, vacinas, entre outros.

Internet: www.fiocruz.br/faleconosco

Telefones gratuitos

0800 22 55 30 Comunicação com o Ensino a Distância (EAD)/Ensp

0800 210 310 Informações sobre vacinas no SAC/Bio-Manguinhos

0800 024 1692 Informações sobre medicamentos no SAC/Farmanguinhos

0800 026 8877 Informações sobre o Banco de Leite Humano/IFF

136 Informações sobre Farmácia Popular do Brasil
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Caixas de críticas e sugestões

Localizadas nas unidades que prestam serviços diretamente ao cidadão:

Instituto Fernandes Figueira (IFF);

Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec);

Ambulatório Souza Araújo (ASA / IOC);

Ambulatório de Hepatites Virais (AHV / IOC);

Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF / Ensp).

Ambulatório de Leishmanioses Alda Lima Falcão (IRR / Fiocruz- MG)

Twitter

www.twitter.com/fiocruz

Para o acompanhamento de notícias e informações sobre os principais acontecimentos
na instituição.

Facebook

www.facebook.com/oficialfiocruz

Página oficial de relacionamento com os usuários, atendimento à população e divulga-
ção de agendas, programas e ações da Fundação Oswaldo Cruz para informações.

YouTube

www.youtube.com/fundacaooswaldocruz

Canal oficial da Fiocruz dedicado à publicação de vídeos informativos de caráter institu-
cional e de interesse da população.
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5. Horário de funcionamento da Fiocruz

De 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, com exceção dos serviços hospitalares que
funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriados, prestando serviço
aos pacientes já internados, assim como do Museu da Vida, que recebe visitas de terça a
sexta-feira, de 9h às 16h30 (com agendamento prévio) e aos sábados, de 10h às 16h (livre).



CARTA DE SERVIÇOS | FIOCRUZ28

6. Organograma
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7. Mapa do campus da Fiocruz
1. Pavilhão Mourisco (Castelo)
2. Pav. Figueiredo de Vasconcellos (Quinino)
3. Cavalariça (Museu)
4. Pavilhão do Relógio
5. Casa de Chá
6. Pavilhão Adolpho Lutz
7. Pavilhão Gomes de Faria
8. Pavilhão Cardoso Fontes
9. Procuradoria e Auditoria
10. Pavilhão Carlos Chagas
11. Pavilhão C. Augusto da Silva (Asfoc e Nust)
12. Pavilhão Arthur Neiva (Pav. de Cursos IOC)
13. Centro de Recepção do Museu da Vida
14. Pavilhão Rockfeller
15. Pavilhão Rocha Lima
16. Multimeios (Icict)
17. Pós-Graduação (Ipec)
18. Direção do Ipec
19. Administração do Ipec
20. Ambulatório do Ipec
21. Zoonoses (Ipec)
22. Crie (Ipec)
23. Ensaios Clínicos (Ipec)
24. Pavilhão Maria Deanne (Ipec)
25. Pav. Gaspar Vianna (Hosp. Evandro Chagas)
26. Pavilhão Leônidas Deanne
27. Hospital Dia (Ipec)
28. CDTS
29. Ambulatório Souza Araújo
30. Pavilhão da Biologia (Hanseníase)
31 e 32. Almoxarifado de Bio-Manguinhos
33. Complexo Tecnológico de Vacinas (Bio)
34. Biblioteca de Manguinhos
35. Parque da Ciência
36. Museu da Vida
37. Garagem
38. Pavilhão Jorge Carelli (Quadra)
39. Posto bancário
40. INCQS
41. Creche Bertha Lutz
42. Dirac
43. Oficinas da Dirac
44. Pavilhão Osório de Almeida
45. Pavilhão de Ovinos e Equinos (Cecal)
46. Cecal
47. Pavilhão de Primatas Neotropicais
48. Primatologia
49. Central de Saneamento (Dirac)
50. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
51. Laboratórios da Ensp
52. Caminho de Oswaldo Cruz
53. Pavilhão Henrique Aragão (Febre Amarela)
54. Pombal
55. Tenda da Ciência
56. Ouvidoria
57. Pavilhão Lauro Travassos
58. Correios
59. Residência Oficial
60. Vila Residencial (Casa Amarela)
61. Canal Saúde
62. Controle de Vetores (Dirac)
63. Horto (Dirac)
64. Cepi-DSS (Ensp)
65. Pavilhão Carlos Matus (Diplan)
66. Almoxarifado da Ensp
67. Almoxarifado Central
68. Pavilhão Marília Wetzel (Farmanguinhos)
69. Pavilhão 47
70. Pavilhão Hélio e Peggy Pereira
71. Pavilhão 108 (IOC)
72. Produtos Naturais (Farmanguinhos)
73. Pavilhão 1º de Maio (Cesteh)
74. Pav. Joaquim Alberto Cardoso de Melo
75. Pav. Ernani Braga (Ensp)
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8. Presidência - Fiocruz

A Fiocruz é gerenciada pela Presidência, que é assessorada por cinco Vice-Presidênci-
as, apresentadas a seguir.

8.1 Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS)

A Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) coordena,
formula, integra, consolida e promove a sinergia das ações, atores e unidades da Fiocruz nas
áreas de ambiente, atenção e promoção da saúde, de maneira integrada, com o objetivo de
dar respostas às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo em vista os deter-
minantes sociais da saúde.

Articulada com os sistemas nacionais de ciência, tecnologia e inovação, saúde, meio
ambiente e desenvolvimento econômico e social, em cooperação com parceiros institucio-
nais e movimentos sociais, a VPAAPS busca fomentar a avaliação, a implantação e a ges-
tão de políticas promotoras de desenvolvimento sustentável, de ampliação do acesso à
saúde e de qualidade da atenção a partir das necessidades sociais, especialmente em ter-
ritórios e populações vulneráveis, visando à justiça socioambiental e à melhoria da qualida-
de de vida da população.

A VPAAPS integra as atividades da Fiocruz como Centro Colaborador da Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas) / Organização Mundial de Saúde (OMS), em Saúde Pública e
Ambiental.

Como acessar a VPAAPS

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3885-1616 / 1626 / 1627

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900
Castelo Mourisco - Térreo

Pela internet:
http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/238
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8.2 Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação (VPEIC)

A Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação (VPEIC) tem a missão de de-
senvolver ações de coordenação e integração de projetos, modernizar as práticas, promover
e apoiar as iniciativas de caráter inovador na área de ensino e de informação científica em
saúde. O objetivo é fomentar, integrar e aprimorar as atividades da Fiocruz referentes ao ensi-
no, à informação e à comunicação.

A atuação no segmento de ensino abrange os cursos do nível técnico à pós-graduação.
No campo da informação e comunicação, a atuação envolve a produção acadêmica, científica
e audiovisual; sistema de informação; rede de bibliotecas; editora, museu, notícias e eventos.
A VPEIC busca aperfeiçoar os recursos tecnológicos e humanos para o alcance eficaz dos
objetivos institucionais da Fiocruz.

No sistema de gestão democrático e participativo de governança da organização, a
VPEIC dispõe de instância colegiada consultiva (Câmara Técnica de Comunicação e Informa-
ção), que a apoia na  formulação, proposição, reflexão, avaliação e acompanhamento coletivo
das políticas da instituição em relação às suas áreas de competência, assumindo, assim,
importante papel assessor e consultivo à Presidência da Fiocruz.

Como acessar a VPEIC

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3885-1616 / 1659

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900
Castelo Mourisco - salas 113 e 114

Pela internet:
http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/226

8.2.1 Canal Saúde

O Canal Saúde é uma emissora de televisão pública no âmbito do Ministério da Saúde,
sediada na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Como missão, produz conteúdo sobre
saúde, estimulando a cidadania da população brasileira. Retrata a saúde pública no Brasil em
sua totalidade e é a única emissora do país com uma programação exclusiva sobre o tema.

Os programas exibidos pelo Canal Saúde têm caráter jornalístico e informativo. Os temas
estão relacionados ao conceito ampliado de saúde, em concordância com o que preconiza o
SUS. O entendimento da saúde vai muito além da ausência de doença e incorpora um conjunto de
fatores que favorecem o bem-estar do indivíduo em sua integralidade.

A TV está no ar diariamente, com uma programação diversificada, das 9h às 19h. A
grade é constituída por nove programas próprios, ao vivo e gravados: Sala de Convidados,
Sala de Convidados Entrevista, Jornal da Saúde, Ligado em Saúde, Ciência e Letras, Unidiver-
sidade, Bate Papo na Saúde, Saúde em Foco e Canal Saúde na Estrada. A programação é
complementada por produções de parceiros institucionais e de produtores independentes.
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Sua veiculação é nacional, garantida em TV aberta UHF (antena parabólica) e por
meio da WebTV.

Principais serviços

Produz, difunde e promove a troca de conhecimento, no âmbito da saúde pública e
ciência & tecnologia, utilizando recursos audiovisuais e meios complementares;

Caso o telespectador tenha dificuldade em sintonizar o Canal Saúde ou queira obter
outras informações sobre a programação, pode pedir auxílio ao Serviço de Atendimento ao
Telespectador (SAT) 0800-7018122;

Desenvolver pesquisas para aperfeiçoar a veiculação de vídeos na internet e também
para formular aplicativos (conteúdos) que permitam informar sobre saúde no sistema brasilei-
ro de TV digital. A telessaúde é outro campo de pesquisa do Canal Saúde.

Como acessar os serviços do Canal Saúde

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3194-7700 / 7701

Pela internet:
www.canal.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900

8.2.2   Editora Fiocruz

Criada em 1993, a Editora Fiocruz surgiu a partir da necessidade de tornar público e
ampliar o acesso ao conhecimento científico produzido nas áreas da saúde, criando um espa-
ço para dar visibilidade aos resultados de pesquisas. Desde o seu primeiro lançamento –
Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil, de 1994 – teve como objetivo difundir
livros em saúde pública, ciências biológicas e biomédicas, pesquisa clínica, ciências sociais e
humanas em saúde. Hoje, com 18 anos de experiência, a editora contabiliza cerca de 300
títulos. Obras que disseminam não só a produção acadêmica da Fiocruz, mas qualquer estu-
do de importância e impacto para a área da saúde em âmbito nacional e internacional.

Assuntos que estão nas pautas de prioridades do Ministério da Saúde e que agregam
conhecimento para áreas específicas recebem atenção especial. Diante da necessidade de
textos que façam interface com outras áreas do conhecimento, a editora conta com seis
coleções: Antropologia e Saúde; Criança, Mulher e Saúde; História e Saúde; Loucura & Civili-
zação; Saúde dos Povos Indígenas; Temas em Saúde. Além disso, a política de traduções tem
como foco obras de importância em saúde que ainda não tenham similar em português.
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Principais serviços

Acolher, avaliar, revisar, editorar e publicar trabalhos originais em saúde pública, ciências
biológicas e biomédicas, pesquisa clínica, ciências sociais e humanas em saúde (informações
sobre como publicar, inclusive o termo de referência para coletâneas, estão disponíveis no
site da editora);

Disseminar não só a produção acadêmica da Fiocruz, como também outros estudos de
importância e impacto para a área da saúde em âmbito nacional e internacional;

Fortalecer a produção do livro universitário e estimular a leitura;

Participar de feiras do livro, congressos científicos e outros eventos com o objetivo de
difundir publicações em biotecnologia e saúde; ciências biológicas e biomédicas em saúde;
ciências sociais e saúde; educação, formação e recursos humanos em saúde; gênero; histó-
ria, medicina e saúde; medicina, epidemiologia e bioestatística; metodologia e pesquisa; nutri-
ção e alimentação; políticas públicas e saúde; saúde do trabalhador; saúde e ambiente; saúde
mental; saúde pública; e violência e saúde;

Gerir as coleções Antropologia e Saúde; Criança, Mulher e Saúde; História e Saúde;
Loucura & Civilização; Saúde dos Povos Indígenas; e Temas em Saúde;

Estudar, discutir, planejar e executar ações relacionadas às novas tecnologias de infor-
mação e comunicação, bem como à ampliação do acesso ao conhecimento científico produ-
zido nas áreas da saúde.

Como acessar os serviços da Editora Fiocruz

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3882-9039 / 9007

Pela internet:
www.fiocruz.br/editora

O site traz a lista completa das livrarias e distribuidoras onde os
títulos da Editora Fiocruz podem ser encontrados, bem como oferece
a modalidade de aquisição dos títulos por boleto bancário online.

E-mail: editora@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:

Editora Fiocruz: Avenida Brasil 4.036, sala 112, térreo, expansão do
campus, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-361

Livraria da Editora Fiocruz: Avenida Brasil 4.365, Biblioteca Central, Mangui-
nhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900. Telefax: (21) 2560-3537
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8.2.3 Programa de Computação Científica (PROCC)

O Programa de Computação Científica (PROCC) está voltado ao desenvolvimento e à
aplicação de métodos matemáticos e estatísticos inovadores em pesquisas no campo das
biociências e da saúde; e à capacitação de pesquisadores e especialistas, por meio do apoio
ao ensino de matemática, estatística e computação nos diversos programas de pós-gradua-
ção da Fiocruz. Esse conjunto de atividades vem sendo realizado por meio de estreita parce-
ria com diferentes unidades técnico-científicas da Fundação.

Como acessar os serviços do PROCC

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3836-1100/1101

Pela internet:
http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/227
www.procc.fiocruz.br/
E-mail: cemeq@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Espaço Carlos Chagas Filho (antiga Residência Oficial)
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, CEP 21.040-900

8.3 Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional (VPGDI)

A Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional (VPGDI) é responsável por
articular o sistema democrático e participativo de governança da organização ao modelo de ges-
tão estratégica, por meio do fomento e da formulação de políticas, programas e projetos, bem
como estabelecendo mecanismos de viabilização que promovam o fortalecimento institucional.

Dentre suas atividades, a VPGDI dedica-se à criação, ao desenvolvimento e ao aperfei-
çoamento de instrumentos incrementais e inovadores de governança e gestão, na busca con-
tínua do desempenho gerencial com crescimento e sustentabilidade organizacional.

Sua estrutura funcional é composta pelas unidades técnico-administrativas (Diretoria de Ad-
ministração, Diretoria de Administração do Campus, Diretoria de Planejamento Estratégico e Direto-
ria de Recursos Humanos), pela Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação (CGTI),
Coordenação da Qualidade da Fiocruz (CQUALI), assim como pelas assessorias diretas da VPGDI.

No sistema de gestão democrático e participativo de governança da organização, a
VPGDI dispõe de instâncias colegiadas consultivas, que buscam apoiar as tomadas de deci-
são da alta administração da Fiocruz, dentre elas o Coletivo de Gestores, a Câmara Técnica
de Gestão e Desenvolvimento Institucional, os Fóruns de Planejamento, Administração e de
Recursos Humanos.
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Dentre os colegiados destaca-se a Câmara Técnica de Gestão e Desenvolvimento Ins-
titucional, coordenada pelo próprio vice-presidente, composta pelos integrantes da Diretoria
Executiva, pelos vice-diretores de gestão das unidades técnico-científicas e unidade de apoio
e as respectivas assessorias de gestão das vice-presidências da Fiocruz. A Câmara Técnica
possui papel estratégico na contribuição da reflexão sobre problemas vinculados à gover-
nança, gestão e infraestrutura em saúde, assumindo uma postura propositiva e de monitora-
mento de políticas e projetos nas suas áreas de competência.

A VPGDI assume, igualmente, a interlocução executiva da Presidência da Fiocruz para
com as entidades de colaboração de gestão, que são: a Caixa de Assistência Instituto Oswal-
do Cruz (FioSaúde), o Instituto de Previdência Oswaldo Cruz (FioPrev) e a Fundação para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), instituições destinadas a apoiar
e a desenvolver serviços de utilidade em saúde para os trabalhadores, seus dependentes e
pensionistas da Fiocruz, assim como para os projetos de pesquisa e desenvolvimento tecno-
lógico em saúde de interesse da Fiocruz.

Como acessar a VPGDI

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3885-1616 / 1613 / 1614

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900
Castelo Mourisco - 1º andar – sala 101

Pela internet:
http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/244
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I) Coordenações

8.3.1 Coordenação da Qualidade da Fiocruz (CQUALI Fiocruz)

A Coordenação da Qualidade/VPGDI, por meio da interlocução com as unidades da
Fiocruz, trabalha no aprimoramento das práticas e processos institucionais, segundo normas
nacionais e internacionais de gestão da qualidade e o Modelo de Excelência na Gestão Públi-
ca (MEGP), preconizado pelo Programa Nacional da Gestão Pública e Desburocratização (Ges-
Pública) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), com o propósito de
garantir a segurança e a eficácia dos produtos e serviços ofertados à população, a transpa-
rência e a resolutividade da gestão pública. Sua finalidade é a consolidação gradual de uma
cultura de excelência na Fiocruz, com foco no cidadão, na inovação, no aprendizado e na
adoção de boas práticas corporativas.

Principais serviços

Acompanhamento dos sistemas locais de gestão da qualidade em cada unidade da
Fiocruz e apoio a sua implementação;

Implementação de ferramentas e instrumentos de Gestão preconizados pelo Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) /MPOG; Carta de Serviços ao
Cidadão; Pesquisa de Satisfação; Gestão por Processos e Avaliação Continuada da Gestão,
executando ciclos anuais de avaliação e o Plano de Melhoria da Gestão da Fundação;

Executar e Fomentar processos de pesquisa de imagem e satisfação com os usuários e
demais partes interessadas e outros estudos de levantamento de necessidades e expectativas;

Disseminar a cultura da excelência em toda a organização, fortalecendo a implantação e
a implementação de programas de gestão da qualidade nas unidades da Fiocruz, visando
evidenciar a competência técnica e gerencial nas diversas atividades realizadas e qualificar os
produtos e serviços ofertados.

Como acessar os serviços da Coordenação da Qualidade da Fiocruz

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3885-1883

Pela internet:
http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/qualidade
E-mail: cqualifiocruz@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional (VPGDI)
Coordenação da Qualidade Fiocruz - Av. Brasil, 4365 / Pavilhão Mourisco,
Sala 104, Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21.040-900
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8.3.2 Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação (CGTI)

É responsável pela gestão e operacionalização das tecnologias da informação no âmbi-
to da Presidência da Fiocruz e de suas unidades de apoio (Audin, Dirac, Dirad, Direh, Diplan e
Ouvidoria).

Principais serviços

Suporte ao usuário;

Sistemas de Informação;

Infraestrutura tecnológica

Serviço de Segurança da Informação e Comunicações

Como acessar os serviços da Coordenação da CGTI

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3885-1724

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-360

Pela internet:
http://cgti.fiocruz.br/
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II)  Unidades Técnico-Administrativas

8.3.3  Diretoria de Administração (Dirad)

Unidade normatizadora da gestão central, suas atividades concentram-se no planeja-
mento, na coordenação, na supervisão e na execução das operações comerciais, da gestão
econômico-financeira e de informações gerenciais.

Administra os recursos financeiros, exercendo o papel de “setorial contábil”. Acompa-
nha a execução orçamentária dos recursos alocados nas diversas unidades da Fiocruz e gere
os processos de aquisição de bens e serviços. Sendo também responsável pela coordena-
ção administrativa do programa Farmácia Popular do Brasil.

Principais serviços

Orientar técnica e normativamente as unidades da Fiocruz, no campo da gestão admi-
nistrativa;

Coordenar, analisar, acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira da Fiocruz,
controlando a execução das diferentes formas de pagamentos e recebimentos de recursos;

Exercer a função de setorial contábil da Fiocruz;

Gerir os recursos materiais, compreendendo a recepção, a guarda, a distribuição e o
controle patrimonial, que inclui incorporação, tombamento, registro, transferência, baixa, con-
servação, alienação e doação de bens;

Gerir os processos de aquisição de bens e serviços;

Realizar a coordenação administrativa do programa Farmácia Popular do Brasil.

Como acessar os serviços da Dirad

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 3836-2200
136 (para informações sobre Farmácia Popular do Brasil)

Pela internet:
www.dirad.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente
Av. Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Pavilhão Figueiredo de Vasconcellos (Quinino)
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Farmácia Popular do Brasil

A Fiocruz é responsável por operacionalizar o programa Farmácia Popular do Brasil,
coordenando a estruturação das unidades e executando a compra dos medicamentos, do
abastecimento das farmácias e da capacitação dos profissionais, garantindo sua inserção
contínua e segura nos sistemas de saúde das áreas onde é implantado. A prioridade na aqui-
sição dos medicamentos, por meio dos laboratórios farmacêuticos públicos, é uma forma de
incentivo a sua produção.

Hoje existem 544 unidades em funcionamento, sendo 35 delas de responsabilidade da
Fiocruz e estão distribuídas nos seguintes estados e Distrito Federal: 15 em São Paulo, 6 no
Rio de Janeiro, 9 na Bahia, 1 em Goiás, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Ceará e 1 no
Distrito Federal e 509 criadas em parceria com os municípios. A seguir estão apresentados os
endereços da Farmácia Popular do Brasil, sob a responsabilidade da Fiocruz.

Farmácias Populares do Brasil – unidades Bahia

UNIDADES ENDEREÇO

Nordeste de Amaralina Rua Reinaldo de Motos, nº 05 - Centro Comercial de
Amaralina - Nordeste de Amaralina - BA- CEP 41.900-170

Brotas Rua Ladeira dos Galés, nº 33 Pitangueiras/ BA -
CEP 40.255-010

Liberdade Rua Lima e Silva nº 249 – Liberdade/ BA –CEP 40375-011

Cajazeiras Rua da Paciência, nº 04 - Coletora 04 Setor B
Cajazeiras VIII - BA - CEP 41.330-020

Comércio Rua Miguel Calmon nº 40 Ed. Conde dos Arcos -
Térreo - Comércio - BA - CEP 40.015-010

Obras Sociais - Irmã Dulce Av. Dendezeiros do Bonfim, 161, Bairro Roma - BA -
CEP 40.420-000

Vitória da Conquista Praça Vitor Brito nº 06 A Bairro Centro,
Vitória da Conquista - BA - CEP 45.020-010

Itabuna Praça Santo Antônio, nº 68 Edifício Aracaju – Centro,
Itabuna - BA - CEP 45.600-035
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Farmácias Populares do Brasil – unidade Ceará

UNIDADE ENDEREÇO

Fortaleza Rua do Rosário, 283 - Térreo - Centro - Fortaleza - CE
CEP 60.055-090

Farmácias Populares do Brasil – unidade Distrito Federal

UNIDADE ENDEREÇO

Sobradinho Quadra 08, Bloco 02 - Loja 5/6 - Sobradinho - DF
CEP 73.005-502

Farmácias Populares do Brasil – unidade Goiás

UNIDADES ENDEREÇO

Setor Central - Goiânia Avenida Independência 4.517 - Q. 134 - Lote 29
Setor Central - GO - CEP 74.055-055

Farmácias Populares do Brasil – unidade Paraná

UNIDADES ENDEREÇO

Curitiba Rua Cândido Lopes 208 - Térreo - Centro
Curitiba - PR - CEP 80.020-060

Farmácias Populares do Brasil – unidades Rio de janeiro

UNIDADES ENDEREÇO

Ilha do Governador Praia do Galeão 92 – Ilha do Governador
CEP 21.941-510

Praça XV Praça Quinze de Novembro 27 - Centro
CEP 20.010-010

Central do Brasil Praça Christiano Ottoni s/n
Estação Ferroviária D. Pedro II (Central do Brasil)
Loja 22 Setor D - Centro - CEP 20.221-250
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Penha Avenida Nicarágua 175, Loja R/S, Penha
CEP 21.020-050

Pavuna Avenida Pastor Martin Luther King Junior s/n
Estação Pavuna - Pavuna - CEP 25.015-001

Nova Iguaçu Avenida Marechal Floriano Peixoto 2.487, Centro
Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.210-000

Manguinhos Avenida Dom Helder Câmara 1.390, Benfica
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.973-011.

Farmácias Populares do Brasil – unidade Rio Grande do Sul

UNIDADES ENDEREÇO

Caxias do Sul Rua Garibaldi 543 - Centro - Caxias do Sul - RS
CEP 95.080-190

Farmácias Populares do Brasil – unidades cidade de São Paulo

UNIDADES ENDEREÇOS

Campo Limpo Rua Batista Crespo 65/71 - Campo Limpo
CEP 05.786-040

Capela do Socorro Av. Carlos Oberhuber 394  - Vila São José
CEP 04.836-130

Freguesia do Ó Rua Javoraú 70 - Freguesia do Ó - CEP 02.732-000

Ipiranga Av. do Cursino 1.274 - Saúde - CEP 04.132-000

Mooca Av. Celso Garcia 3.815 - Tatuapé - SP - CEP 03.063-000

Penha Largo do Rosário 121 - Penha - SP - CEP 03.634-020

Pirituba Av. Mutinga 652 - Pirituba/ RJ.CEP 05.154-000

Santana/Tucuruvi Rua Força Pública 64 - Santana - RJ - CEP 02.012-080

Sé/Martinele São Bento 405 Loja 11 - Centro - RJ - CEP 01.011-100
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Vila Mariana Av. Jabaquara 1.820 - Saúde - SP
CEP 04.046-300

Vila Prudente Av. Zelina 1.011 – Vila Prudente - SP
CEP 03.143-003

Santo Amaro Av. Barão de Duprat 123 - Santo Amaro - SP
CEP 04.743-060

Vila Maria Av. Guilherme Cotching 1.061 - Vila Maria - SP
CEP 02.113-013

Principais serviços

Ampliar o acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo
assim o impacto do preço dos remédios no orçamento familiar;

Promover parcerias com prefeituras, governos estaduais, órgãos e instituições públicas ou
privadas sem fins lucrativos de assistência à saúde para oferta de medicamentos à população.

Como acessar os serviços da Farmácia Popular do Brasil

Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone
0800-61-1997

Pela internet
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1095

Por carta ou pessoalmente
Av. Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900
Pavilhão Figueiredo de Vasconcellos (Quinino), sala 303
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8.3.4  Diretoria de Administração do Campus (Dirac)

Unidade técnico-administrativa, vinculada à VPGDI, é responsável pelo gerenciamento
do espaço físico da Fiocruz, atuando em Manguinhos/RJ (campus sede e expansão) e em
diversas atividades de infraestrutura nos demais campi do Rio de Janeiro; bem como nos
campi de outras localidades como Brasília, Ceará e Mato Grosso do Sul. Nas unidades técni-
co-científicas e escritórios localizados no Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambu-
co, Piauí, Rondônia e Fiocruz África presta assessoria técnica para desenvolvimento de projetos
e ações ligados a sua missão que é “prover conhecimentos e soluções sustentáveis de infra-
estrutura para a Fiocruz”.

Principais serviços

A Diretoria presta serviços de infraestrutura às edificações e espaços comuns por meio
das atividades de:

Projetos e obras: gestão e acompanhamento técnico de projetos e fiscalização dos
contratos de obras e de serviços de engenharia. A atuação é voltada para novas constru-
ções, adequação de construções existentes, áreas externas às edificações e redes de infra-
estrutura;

Gestão da segurança patrimonial: desenvolve ações que visam à segurança do patri-
mônio público e das pessoas que trabalham ou circulam na instituição;

Gestão de manutenção civil e de equipamentos técnico-científicos: planeja e exe-
cuta as manutenções necessárias (corretivas e preventivas) nas edificações, nas áreas exter-
nas, nas redes de infraestrutura e também nos equipamentos técnico-científicos da instituição
e realiza o gerenciamento de energia e recursos hídricos;

Gestão ambiental: responsável pelas atividades de paisagismo e manutenção das áreas
verdes (jardinagem), pela ecoeficiência, pelo gerenciamento de resíduos, pelo tratamento de
efluentes, pela coleta seletiva e pela promoção de ações que visem ampliar a conscientização
ambiental dos usuários dos campi;

Gestão de serviços gerais: responsável pela gestão de diversos serviços que visam
proporcionar a comodidade, saúde, segurança e o bem estar de todos os usuários dos cam-
pi. Os principais serviços são: limpeza, atendimento nas portarias, atendimento telefônico,
ascensão em elevador e controle de pragas e vetores.
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Como acessar os serviços da Dirac

MANUTENÇÃO

Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone
Dias úteis – de 8h às 17h - (21) 2598- 4455
Nos finais de semana e horários fora do expediente: (21) 2209-2088 e 2598-4386

PROJETOS E OBRAS / SERVIÇOS GERAIS / MEIO AMBIENTE

Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Pelo telefone
(21) 2209-2020

Pela internet
www.dirac.fiocruz.br
sugestoesdirac@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900

8.3.5   Diretoria de planejamento Estratégico (Diplan)

Unidade técnico-administrativa vinculada à Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvi-
mento Institucional, de apoio à Presidência, ao Conselho Deliberativo e às unidades da Fio-
cruz, no processo de gestão estratégica da organização, oferecendo subsídios e ferramentas
para a formulação estratégica, alinhamento organizacional e avaliação do desempenho insti-
tucional. A Diplan mantém relacionamento permanente com os núcleos de planejamento das
diversas unidades da Fiocruz, além de promover reuniões periódicas de seus representantes
no Fórum de Planejamento.

Suas atividades incluem a análise e a avaliação de documentos e propostas de natureza
estratégica da Fiocruz e das esferas federais de gestão, a elaboração e a aprovação de con-
vênios e o cadastro de projetos no Fundo Nacional de Saúde.

Principais serviços

Coordenar o processo de planejamento estratégico da Fiocruz, em consonância com
seu modelo de governança corporativa e sistema de gestão participativo e democrático.
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Promover o alinhamento organizacional aos objetivos estratégicos estabelecidos no
Plano de Longo Prazo da Fiocruz e aprovado em Congresso Interno.

Participar dos processos de planejamento estratégico das unidades técnico-científicas
e administrativas da Fiocruz, de acordo com sua necessidade e demanda específica.

Elaborar e apresentar proposta orçamentária anual ao Ministério da Saúde, tendo como
referência o Plano Plurianual de Governo e o Plano Estratégico da Fiocruz.

Coordenar o processo de programação orçamentária anual das unidades, buscando
adequar sua necessidade de recursos financeiros ao limite orçamentário global, tendo como
referência as prioridades e diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual de Governo e no Plano
Estratégico da organização.

Coordenar o processo de monitoramento e avaliação do desempenho institucional, vi-
sando promover o aprendizado organizacional;

Disseminar e implementar melhores práticas de planejamento e gestão principalmente
por meio dos fóruns de planejamentos e processos de capacitação;

Gerir e promover a melhoria contínua do Sistema de Planejamento Institucional (Sage), na
perspectiva da constituição de um sistema integrado de gestão, que possibilite racionalizar os
processos de gestão da organização e disponibilizar informações para a tomada de decisões.

Sistematizar e analisar informações institucionais visando à prestação de contas aos
órgãos de controle, em especial na elaboração do Relatório Anual de Gestão.

Assessorar a realização de convênios, acordos de cooperação, projetos e financiamentos
que impliquem na parceria da Fiocruz com outras Entidades Nacionais, Públicas ou Privadas.

Realizar o cadastramento de projetos no Fundo Nacional de Saúde e garantir o acom-
panhamento formal do termo de cooperação, buscando o adequado cumprimento das obri-
gações legais exigidas neste procedimento.

Como acessar os serviços da Diplan

Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados.

Pelo telefone
(21) 3885-1871

Pela internet
www.fiocruz.br/planejamento

Por carta e pessoalmente
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Pavilhão Carlos Matus
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8.3.6  Diretoria de Recursos Humanos (Direh)

Unidade técnico-administrativa vinculada à VPGDI, que tem por missão contribuir para
ampliar a eficácia e a efetividade do trabalho realizado na Fiocruz e para a melhoria da qualida-
de de vida dos trabalhadores, mediante a formulação e implementação de políticas, estratégi-
as e instrumentos de gestão do trabalho. Integra ações de administração de pessoal, de
desenvolvimento de pessoas e de saúde do trabalhador.

Em cada unidade da Fiocruz funciona um Serviço de Recursos Humanos (SRH), com o
qual a Direh interage permanentemente, orientando suas atividades de organização da ges-
tão de recursos humanos e acompanhamento da vida funcional dos trabalhadores.

Principais serviços

Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas aos processos de
recrutamento, seleção e lotação de profissionais por concurso público, avaliação de desem-
penho, capacitação e desenvolvimento de pessoal;

Gerir plano de cargos e salários; conceder benefícios; realizar o pagamento e controle
de pessoal; e disponibilizar informações gerenciais na área de recursos humanos;

Gerir a política de atenção à saúde do trabalhador e das suas condições de trabalho na
Fiocruz.

Recadastramento de aposentados e pensionistas – o recadastramento é obrigatório
conforme Lei 9.527/10 e deve ser realizado anualmente, no mês de aniversário do servidor.
A sua não realização implica na suspensão do pagamento do (a) aposentado ou do benefi-
ciário de pensão.

Como acessar os serviços da Direh

Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Pelo telefone
(21) 3836-2200
Direh Atende: 3836-2084 / 2747

Pela internet
www.direh.fiocruz.br
E-mail: direhatende@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.040-900,
Pavilhão Figueiredo Vasconcellos (Quinino), 2º andar, sala 202
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8.4  Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência (VPPLR)

Coordena a gestão da promoção à pesquisa, estimulando a cooperação nacional e in-
ternacional, das plataformas tecnológicas, incluindo a pesquisa clínica, os serviços de refe-
rência e as coleções biológicas.

Tem como foco a obtenção de conhecimento para a promoção da saúde e a prevenção,
o diagnóstico e o tratamento de doenças prevalentes no país.  Esse conhecimento deve ser
obtido por meio do desenvolvimento de princípios de condutas e práticas de integridade na
pesquisa, tendo por valores básicos confiabilidade, imparcialidade, transparência, reconheci-
mento do crédito de todos os envolvidos e responsabilidade de todos com relação aos efei-
tos futuros em seres humanos, animais e meio ambiente. Em linhas gerais, pode-se dividir a
VPPLR em três áreas: Gestão Estratégica de Pesquisa, Gestão Integrada de Serviços de
Referência e Gestão de Conhecimento.

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

O Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde Pública (PDTSP) e
o Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para Saúde (PDTIS) são comple-
mentares e abarcam toda a diversidade de projetos de pesquisa desenvolvidos na Fiocruz. O
PDTSP proporciona o apoio à inovação tecnológica no campo da saúde pública, entendendo
a atividade como a transformação de ideias em produtos, processos e abordagens tecnolo-
gicamente inovadores ou significativamente aprimorados, com impacto direto na geração de
soluções para as necessidades de saúde da população brasileira. O PDTIS, por outro lado,
induz, fomenta e articula o desenvolvimento tecnológico e promove a multidisciplinaridade,
por meio de redes cooperativas, com vistas à geração de produtos, processos e serviços
com impacto direto para a saúde pública brasileira.

Como acessar a VPPLR

Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Por telefone
(21) 3885-1616 / 1617 / 1618

Pela internet
http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/233

Por carta ou pessoalmente
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Castelo Mourisco - 1º andar

PDTIS
Informações: 3885-1697/ 3865-1695
E-mail: pdtis@fiocruz.br

PDTSP
Informações: (21) 3885-1891
E-mail: pdtsp@fiocruz.br
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8.5  Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde (VPPIS)

Tem o objetivo de promover e integrar as atividades de produção e inovação na Fiocruz,
para atender e subsidiar políticas públicas para o Complexo Econômico Industrial da Saúde
(Ceis). Sua atuação engloba tanto a formulação de políticas quanto o estabelecimento das
bases para uma atuação integrada com foco na capacitação tecnológica e produtiva nacional
no campo da saúde. As atividades da VPPIS refletem a prioridade atribuída pela Fiocruz ao
atendimento da demanda nacional por uma base tecnológica e industrial compatível às pro-
postas de desenvolvimento econômico e ao ideário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Esta prioridade reafirma-se na própria missão da VPPIS, voltada para “promover e inte-
grar as atividades de produção e inovação na Fiocruz, para atender e subsidiar políticas públi-
cas para o Complexo Econômico Industrial da Saúde”. Na busca de superar os desafios que
esta missão impõe, a atuação da VPPIS estrutura-se a partir de cinco eixos temáticos: a
integração estratégica das unidades da Fiocruz para inovação; a articulação interna e externa
do Ceis; a definição de segmentos prioritários de atuação, considerando-se as necessidades
de saúde, o potencial de geração de inovação, incremental e (ou) radical, associado às plata-
formas tecnológicas existentes e a contribuição para o avanço da produção nacional no Ceis;
a gestão estratégica; e a articulação da Fiocruz com as políticas e programas nacionais rela-
cionadas ao Ceis.

A atuação da Fiocruz como suporte ao Ministério da Saúde para o avanço da produção
nacional e da inovação em saúde, coerente com a política de assistência farmacêutica, articu-
la as vertentes produtiva e sociossanitária do Ceis. Garante-se, desta forma, a sustentabili-
dade do SUS, um maior acesso a medicamentos por parte da população e uma maior influência
na regulação de preços no mercado de insumos para a saúde.

A VPPIS tem como estruturas vinculadas a Coordenação de Gestão Tecnológica (Ges-
tec) e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS).

Como acessar a VPPIS

Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone
(21) 3885-1616 / 1798 / 1805

Pela internet
http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/249

Por carta ou pessoalmente
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Pavilhão Carlos Augusto da Silva
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8.5.1  Coordenação de Gestão Tecnológica (Gestec)

A Gestec é vinculada à Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde e assesso-
ra dirigentes, pesquisadores e gestores da instituição nas atividades relacionadas à proprie-
dade intelectual, transferência de tecnologia e informação tecnológica, além de coordenar o
Sistema de Gestão Tecnológica e Inovação da Fiocruz - Sistema Gestec-NIT. Desde 1986
promove esforços para que o resultado das pesquisas desenvolvidas na Fiocruz seja trans-
formado em produtos ou serviços para o Sistema Único de Saúde e para o Sistema Nacional
de Inovação em Saúde. Mantém, ainda, constante canal aberto para o recebimento de ofertas
de parceria ou solicitação de informações sobre os projetos, com impacto tecnológico ou
sócio educacional, pertencentes ao Portfólio de Inovação da Fiocruz, por intermédio do link
“fale conosco” contido em sua página.

Principais serviços

Proteção legal ao conhecimento gerado na Fiocruz;

Negociações e transferência de tecnologia para parceiros públicos ou privados;

Coordenação do Sistema Fiocruz de Gestão Tecnológica e Inovação;

Prospecção e informação tecnológica para subsidiar a tomada de decisão;

Coordenação do Portfólio de Inovação da Fiocruz - instrumento de constante presta-
ção de contas à sociedade sobre os projetos inovadores desenvolvidos na instituição. O
endereço do portfólio na internet é www.portfolioinovacao.fiocruz.br;

Capacitação para o público interno e externo à Fiocruz, com cursos e palestras minis-
trados por sua equipe. Durante todo o ano promove o Ciclo de debates do Sistema Gestec-
NIT, evento aberto ao público e composto de oito encontros anuais, com foco na inovação
em saúde.

Como acessar os serviços da Gestec

Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira de 8h às 17h

Por telefone
(21) 3885-1633 / 1721

Pela internet
www.fiocruz.br/vppis/gestec
E-mail: gestec@fiocruz.br e gestec_nit@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente
Avenida Brasil 4.365 Manguinhos, Rio de Janeiro  - RJ, CEP: 21.040-900,
Pavilhão Carlos Augusto Silva, 2ºandar
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8.5.2  Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS)

O Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, que se encontra em fase de im-
plantação, integra o sistema nacional de produção e inovação em saúde como um elo entre
as atividades de pesquisa e de produção, completando o ciclo pesquisa-desenvolvimento-
produção. Tem como parte de sua estrutura, já em total funcionamento, o Serviço de Farma-
cocinética (Sefar). A iniciativa é estratégica porque, atualmente, algumas etapas do processo
de desenvolvimento de insumos em saúde não encontram infraestrutura necessária na cadeia
produtiva nacional. Por conta desta deficiência, etapas de desenvolvimento de produtos bio-
tecnológicos na cadeia produtiva nacional, que são parte do processo de inovação em saú-
de, podem vir a ser realizadas em laboratórios estrangeiros. Esta internacionalização, além de
significar o aumento de custos, compromete a incorporação de novas tecnologias pelo país.

O novo centro contará com plataformas tecnológicas e laboratórios de apoio, aptos a
transformar conhecimentos em produtos que poderão integrar a oferta pública de insumos para
a saúde. O proposito é de que a sua atuação extrapole o ambiente da Fiocruz. A infraestrutura
do CDTS será disponibilizada a outras instituições públicas e privadas, por meio da locação de
seus laboratórios. O modelo contribuirá para a geração de recursos para a Fiocruz e para a
incorporação de conhecimentos e tecnologias para a Fundação e a saúde pública nacional.

Serviço de Farmacocinética e Equivalência Farmacêutica (LAB-Sefar/CEF)

Fruto da fusão do Laboratório de Farmacocinética (LAB-Sefar) e do Centro de Equiva-
lência Farmacêutica (CEF), o LAB-Sefar/CEF é parte integrante do CDTS e responsável pela
condução dos estudos de equivalência farmacêutica, bioequivalência e biodisponibilidade,
necessários para o registro de qualquer medicamento, sejam genéricos ou similares. A fusão
dos dois laboratórios foi estratégica para fortalecer a atuação da Fiocruz na área e ampliar a
possibilidade de prestação de serviços para o setor produtivo e privado. Deste modo, tor-
nou-se um dos principais centros de bioequivalência e equivalência farmacêutica públicos
credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e um dos pilares do pro-
grama de medicamentos genéricos do Ministério da Saúde.

O LAB-Sefar/CEF possui sistema da qualidade implantado segundo as Boas Práticas
de Laboratório (BPL) e a norma ISO/IEC 17025 e está apto a atender demandas internas da
Fiocruz, como suporte analítico aos projetos de pesquisa, estudos de liberação in vitro e de
farmacocinética, validação de metodologias e participação nos estudos clínicos – e de par-
ceiros externos. A prestação de serviços inclui o apoio para a realização de estudos de
equivalência e bioequivalência, otimização de métodos analíticos e bioanalíticos, validação de
metodologias, desenvolvimento analítico para testes de doseamento e dissolução e a carac-
terização físico-química de medicamentos e insumos farmacêuticos ativos.

Principais serviços

Desenvolver métodos e processos analíticos a partir de diferentes matrizes biológicas;

Realizar etapas analítica e estatística de estudos de bioequivalência e biodisponibilidade
relativa, estudos necessários ao registro de medicamentos genéricos e similares no país;

Realizar ensaios físico-químicos de equivalência farmacêutica de medicamentos de formas
farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas em conformidade com as resoluções da Anvisa.
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Gerar conhecimentos científicos e inovações tecnológicas, possibilitando o desenvolvi-
mento, a otimização de metodologias e a redução de custos.

Como acessar os serviços do LAB-SEFAR/CEF

Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3865-9595 / 9529

Pela internet:
E-mail: sefar@fiocruz.br e cef@ficoruz.br.

Por carta e pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900 -
Prédio do Laboratório de Farmacocinética

8.6  Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de comunicação com a sociedade e um instrumento de gestão
participativa. Procura atuar de forma isenta e ética na análise e encaminhamento das manifes-
tações (denúncias, elogios, reclamações e sugestões) da sociedade, relativas às atividades
da Fiocruz, visando ao aprimoramento institucional, bem como contribuir para a ampliação da
gestão participativa e do controle social.

Atende manifestações externas, dos usuários dos serviços da Fiocruz, e manifestações
internas dos trabalhadores.

Ao encaminhar uma manifestação para a Ouvidoria, o cidadão deverá receber resposta
em até dez dias. Eventuais demandas mais complexas e que necessitem de um prazo maior
para a resposta serão analisadas e o período necessário comunicado ao cidadão.

Em 18 de novembro de 2011 foi criada a Lei de Acesso à Informação N.º 12527, regula-
mentada em 16 de maio de 2012 pelo Decreto nº 7.724, que determina que todos os órgãos
dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário disponibilizem em seus sites na internet infor-
mações de interesse do cidadão, que por determinação legal devem ser classificadas como
transparência ativa. As informações não disponíveis abertamente nos sites são classificadas
como transparência passiva, sendo necessário para obtê-las que o cidadão apresente seu
pedido pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Os pedidos de informação registrados
pelo SIC não necessitam ser acompanhados de justificativa.

A Ouvidoria Fiocruz é responsável pelo SIC e possui um prazo máximo de 20 dias para
que o cidadão receba as informações solicitadas. Esse prazo é contado a partir da data de
recebimento do pedido pelo SIC, podendo ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justifi-
cativa do órgão.
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Principais serviços

Receber, analisar e encaminhar as manifestações internas e externas registradas pelos
cidadãos por telefone, e-mail, carta, fax ou depositadas nas caixas de comunicação, instala-
das nas unidades da Fiocruz prestadoras de serviços diretamente ao cidadão;

Elaborar periodicamente para as unidades relatórios com o conjunto das manifestações
recebidas;

Por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) receber, processar e monitorar os
pedidos de informação encaminhados à Fiocruz. As solicitações devem ser realizadas pelo
sistema e-SIC, pessoalmente ou por telefone.

Como acessar os serviços da Ouvidoria

Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, de 9h às 17h

Por telefone ou fax:
(21) 3885-1762

Pela internet:
Portal.fiocruz.br
E-mail: ouvidoria@fiocruz.br
E-mail: sic@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Prédio da Ouvidoria, agendando por telefone
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900
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8.7 ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA À PRESIDÊNCIA

8.7.1  Auditoria Interna (Audin)

Presta apoio aos gestores da instituição, contribuindo para o cumprimento das metas e
da execução dos programas de governo, no âmbito da Fiocruz. Comprova a legalidade e a
legitimidade dos atos, além de examinar os resultados quanto à economicidade, eficácia e
eficiência das diversas áreas da gestão e sistemas administrativos. Mantém monitoramento
periódico sobre os apontamentos identificados nas ações de auditoria, com intuito de minimi-
zar o cometimento de falhas e impropriedades, de forma a não comprometer a avaliação dos
gestores da Instituição.

Principais serviços

Auditorias de conformidade e auditorias especiais;

Atividades de monitoramento do plano de providências das unidades;

Pareceres técnicos sobre processos de Tomada de Contas Especial (TCE);

Suporte técnico aos órgãos de controle interno e externo nos períodos de realização de
auditorias e de fiscalizações na Fiocruz;

Atendimento às diligências dos órgãos de controle interno e externo;

Atendimento às consultas formuladas pelas áreas da gestão das unidades da Fiocruz,
quanto à adoção de procedimentos administrativos em geral.

Como acessar os serviços da Audin

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 2290-4469, 3885-1616 / 1641 / 1666

Pela internet:
www.castelo.fiocruz.br/audin
E-mail: audin@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Prédio do Antigo Almoxarifado Central - Sala 8
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8.7.2  Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris)

O Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris) – “Global Health Center” - foi cria-
do em 2009, ampliando as funções da antiga Assessoria de Cooperação Internacional (ACI),
no sentido de fomentar a perspectiva da saúde global, apoiando e coordenando o crescente
intercâmbio internacional da Fiocruz no campo da cooperação técnica, tanto com instituições
dos países desenvolvidos quanto com os países em desenvolvimento, cumprindo um com-
promisso estratégico da instituição, alinhado aos desafios e tendências assumidas pelo Bra-
sil na sua política externa soberana e de solidariedade entre os povos, de expandir conceitos
e políticas de saúde em favor do acesso universal e do bem estar em saúde e de maior
qualidade de vida num mundo cada vez mais globalizado.

O Cris, em nome da Fiocruz, trabalha em estreita e permanente colaboração com o
Ministério da Saúde, principalmente por meio da Aisa (Assessoria Internacional de Saúde), e
com o Ministério das Relações Exteriores por intermédio da ABC (Agência Brasileira de Coo-
peração), prioritariamente com as secretarias de Ciência e Tecnologia e de Educação e Treina-
mento, captando e transmitindo experiências e boas práticas tecnológicas, científicas e sociais
em áreas consideradas estrategicamente prioritárias. O Cris sedimenta a participação da Fio-
cruz nos organismos internacionais representativos do setor da saúde (OMS e Opas) e dos
principais blocos de países, seja regional (Mercosul OTCA e Unasul), econômico (Brics) ou
cultural (CPLP) reforçando o importante papel da saúde nas relações internacionais, desen-
volvendo aquilo que chamamos de cooperação estruturante em saúde. Busca alinhar as de-
mandas de cooperação técnica ao Plano de Saúde dos países demandantes, focando o
intercâmbio no fortalecimento institucional; na capacitação de pessoal; no desenvolvimento
da informação e da comunicação, a partir de recursos locais, com vistas à produção e gestão
do conhecimento em saúde, e na atuação em redes.

Principais serviços

Coordenar e incentivar as ações de produção intercâmbio de conhecimento e formação
/ aprimoramento de recursos humanos em saúde;

Administrar acordos, convênios, protocolos e projetos internacionais;

Apoiar a demanda de captação de recursos;

Orientar e realizar os procedimentos administrativos inerentes ao afastamento do país
de técnicos da Fiocruz.

Como acessar os serviços do Cris

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3885-1616 / 1726 / 1623
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Pela internet:
www.fiocruz.br/cris

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Prédio do Antigo Almoxarifado Central

8.7.3  Coordenadoria de Comunicação Social (CCS)

A Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), vinculada à Presidência da Fiocruz, é
responsável por definir as diretrizes e centralizar o trabalho de comunicação na instituição. Ela
atua em três eixos: assessoria de imprensa e produção jornalística, comunicação interna e
comunicação institucional e formação da imagem pública da Fundação. Os núcleos de co-
municação formados nas diferentes unidades da Fiocruz atuam de maneira integrada à CCS,
responsável por orientá-los, articulá-los e acompanhá-los no que diz respeito à implantação e
à execução das estratégias de comunicação.

Seu objetivo é divulgar o trabalho institucional e a produção científica da Fundação e
fazer valer aquela que tem sido uma das cláusulas pétreas de sua política: controle social com
prestação de contas permanente do dinheiro público que é aplicado em cada metro quadrado
de Manguinhos e também nas unidades espalhadas pelo Brasil.

O serviço de assessoria de imprensa prestado aos veículos de comunicação é centra-
lizado na CCS, que também é responsável pela edição e publicação da Revista de Man-
guinhos, veículo oficial da Presidência da Fiocruz, e do jornal Linha Direta, de circulação
interna, dirigido aos servidores da Fundação. O setor produz ainda pela manutenção e pelo
conteúdo veiculado na Web TV Fiocruz, assim como pela Agência Fiocruz de Notícias,
site voltado para jornalistas, que nele buscam pautas e matérias.

Principais serviços

Divulgar para a população temas de saúde e ciência & tecnologia, por meio de veículos
de comunicação próprios e também por meio de conteúdos editoriais de veículos de comuni-
cação externos;

Divulgar para a população as atividades da Fiocruz em pesquisa, desenvolvimento tec-
nológico, inovação, produção, ensino, serviços ambulatoriais, serviços laboratoriais e proje-
tos sociais, por meio de veículos de comunicação próprios e também por meio de conteúdos
editoriais de veículos de comunicação externos;

Apurar, redigir, editar e distribuir materiais para os veículos de comunicação internos,
principalmente a Agência Fiocruz de Notícias e a Revista de Manguinhos;
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Atender aos jornalistas de veículos de comunicação externos, informá-los e mediar en-
trevistas com especialistas da Fiocruz, com o objetivo de auxiliar a produção de conteúdo
editorial qualificado para jornais, revistas, rádios, TVs e sítios da internet;

Promover a comunicação interna com os trabalhadores da Fiocruz.

Como acessar os serviços da CCS

Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 2270-5343

Pela internet:
www.fiocruz.br/ccs
E-mail: ccs@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Castelo Mourisco, Sala 15, Térreo

8.7.4  Coordenação de Cooperação Social

Atua com foco na garantia dos direitos fundamentais e do desenvolvimento territorializado
equânime e sustentável, enquanto condição para redução das vulnerabilidades socioambientais,
incentivando a aproximação, trocas e diálogos entre a Fiocruz e entidades públicas, empresas,
organizações sociocomunitárias e movimentos sociais. Pretende, assim, induzir a realização de
intervenções articuladas e integradas por meio de ações, projetos, programas e, também, o de-
senvolvimento de tecnologia social em saúde intensiva em participação social desde a sua con-
cepção.  Assume ainda o papel de cooperante na construção de iniciativas fundadas em relações
democráticas, solidárias e estruturantes que produzam resultados, impactos e mudanças quanti-
tativas e, principalmente, qualitativas na saúde e nas condições de vida da população.

Principais serviços

Desenvolvimento de tecnologias sociais em saúde;

Apoio à atuação de organizações sociocomunitárias e suas redes na gestão social par-
ticipativa e territorializada do SUS e de políticas públicas promotoras de saúde;

Apoio na articulação das parcerias entre poder público, empresas, organizações socio-
comunitárias e movimentos sociais dos territórios vulnerabilizados no entorno dos campi da
Fiocruz, para desenvolvimento de iniciativas estratégicas e estruturantes, visando à melhoria
do ambiente e da qualidade de vida da população.
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Como acessar os serviços da Coordenadoria de Cooperação Social

Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h

Por telefone:
(21) 3885-1818 / 3885-1733

Pela internet:
E-mail: cooperacaosocial@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Pavilhão Carlos Augusto da Silva - 2º andar

8.7.5  Diretoria Regional de Brasília – Direb (Fiocruz Brasília)

A Diretoria Regional de Brasília (Direb / Fiocruz Brasília) é um órgão de representação
político-institucional da Fiocruz no Distrito Federal junto aos órgãos e instituições públicas
dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, setor privado e terceiro setor. Desenvolven-
do ainda atividades de ensino, pesquisa, comunicação e assessoria em saúde pública; busca
contribuir para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da formação de
quadros estratégicos, do desenvolvimento e difusão de conhecimentos e tecnologias inova-
doras, em cooperação interna e externa, que respondam às necessidades da gestão da saú-
de, nos âmbitos federal e regional.

A Direb é órgão de assistência direta à Presidência da Fiocruz composta pela Direção,
pelas assessorias Parlamentar, de Relações Internacionais e de Comunicação, Coordenação
de Gestão e Desenvolvimento Institucional e a Coordenação de Programas e Projetos. Além
disso, abriga a secretária executiva da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e a Escola de
Governo em Saúde (EGS) que tem por missão formar servidores públicos federais da área da
saúde e afins, lideranças da sociedade e demais protagonistas do processo decisório do
SUS, de modo a aumentar a governança do Estado brasileiro no setor saúde.

Principais serviços

Ensino – Cursos e programas de ensino no âmbito do lato sensu para a formação de
quadros, produção de conhecimento e apoio técnico para a gestão do SUS.

Como acessar os serviços da Direb

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, exceto feriados.
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Por telefone:

(61) 3329-4581

Pela internet:

www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br

E-mail: direcao@fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:

Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba A, SG 10, Brasília - DF,

CEP 70.904-970, Prédio Administrativo

8.7.6  Procuradoria

A Procuradoria Federal junto à Fiocruz, criada pela Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
integra a Procuradoria Geral Federal (PGF), órgão vinculado à Advocacia Geral da União (AGU).
No âmbito da Fiocruz, a Procuradoria Federal é órgão de assistência direta e imediata ao
presidente e demais dirigentes da instituição. Ela atua por intermédio da Coordenação de
Licitações e Contratos e da Coordenação de Consultoria no exame prévio da legalidade dos
atos administrativos e orientação do gestor público no exercício de suas atividades, obser-
vando-se, sempre, os princípios constitucionais da administração pública.

Como acessar os serviços da Procuradoria

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados.

Por telefone:
(21) 3885-1667 / 1789 / 1682

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Prédio do Antigo Almoxarifado Central
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8.8 UNIDADE TÉCNICA DE APOIO

8.8.1  Centro de Criação de Animais de Laboratório (Cecal)

Unidade voltada para a produção de animais de laboratório e derivados animais. Produz
e/ou mantém roedores, lagomorfos, ovinos, caprinos, equinos e primatas não humanos. Re-
aliza controle de qualidade animal e de ambientes em biotérios e atua no desenvolvimento de
biotecnologia animal.

Principais serviços

Fornecimento de camundongos, ratos, hamsters, coelhos, cobaias e primatas não humanos;

Fornecimento de sangue e hemoderivados das espécies animais em criação;

Realização de exames de análises clínicas em animais de laboratório;

Desenvolve atividades de biotecnologia animal com a produção de embriões in vitro e in
vivo, criopreservação de embriões e gametas, transferência de embriões e transgenia;

Cursos de desenvolvimento e aperfeiçoamento em ciências de animais de laboratório.

Como acessar os serviços do Cecal

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados.

Por telefone:
(21) 3194-8484

Pela internet:
www.cecal.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900
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8.9 UNIDADES TÉCNICO- CIENTÍFICAS

8.9.1  Casa de Oswaldo Cruz (COC)

Unidade dedicada à produção e disseminação do conhecimento histórico da saúde e
das ciências biomédicas; preservação e valorização do patrimônio cultural da saúde; educa-
ção em seus campos de atuação e divulgação da ciência e tecnologia em saúde.  A COC
abriga o mais expressivo acervo documental da saúde do Brasil, a única pós-graduação em
história das ciências e da saúde no país e edita o periódico trimestral História, Ciências, Saúde
– Manguinhos. Preserva ainda o patrimônio arquitetônico da Fiocruz; coordena redes de infor-
mação na América Latina e, desde 1999, populariza a ciência por meio do Museu da Vida, que
possui uma visitação de cerca de 200 mil pessoas por ano.

Principais serviços

Consulta ao arquivo (áudios, vídeos, fotografias e documentos textuais desde o século 18);

Pós-graduação stricto sensu: mestrado e doutorado em história das ciências e da saúde;

Pós-graduação lato sensu: especialização em divulgação da ciência, tecnologia e saú-
de; especialização em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências e da saúde;
especialização em história da saúde na Amazônia;

Cursos de capacitação em conservação de bens culturais: formação inicial em técnicas
de conservação;

Programa para Jovens Aprendizes de Produção Cultural em Divulgação Científica;

Ações de educação não formal nos campos da educação em ciências e educação em
saúde e popularização da ciência;

Ações intra e interinstitucionais de colaboração entre educação não formal e educação formal;

Ações intersetoriais de colaboração entre educação e saúde;

Museu itinerante Ciência Móvel;

Circuito de visitação do Museu da Vida;

Biblioteca de História das Ciências e da Saúde;

Biblioteca de Educação e Divulgação Científica;

Assessoria técnica em gestão de documentos e arquivos - Sistema de Gestão de Do-
cumentos e Arquivos (SIGDA);

Curso de atualização em gestão de documentos.
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Como acessar os serviços da COC

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

MUSEU DA VIDA

Visitas de terça a sexta-feira, de 9h às 16h30 (com agendamento prévio) e aos sába-
dos, de 10h às 16h (livre)

Por telefone:

Geral: (21) 3865-2121

Departamento de Patrimônio Histórico: (21) 3865-2264

Museu da Vida/Visitação: (21) 2590-6747 - E-mail: recepcaomv@coc.fiocruz.br

Biblioteca de Educação e de Divulgação Científica: (21) 3865-2106

Arquivo: (21) 3882-9124

Biblioteca de História das Ciências e da Saúde: (21) 3882-9087 / 9088

Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos (Sigda): (21) 3882-9081

Secretaria Acadêmica Lato Sensu: (21) 3865-2234

Secretaria Acadêmica Stricto Sensu: (21) 3882-9095

Editora da revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos: (21) 3865-2208

Pela internet:
www.coc.fiocruz.br
www.museudavida.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Pavilhão do Relógio

Para consulta ao Arquivo Histórico, pós-graduação stricto sensu, Biblioteca de
História das Ciências e da Saúde e Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos
(Sigda):

Avenida Brasil 4.036, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-361, prédio da
Expansão

Arquivo - sala 614

Pós-Graduação Stricto Sensu – sala 417

Biblioteca - sala 410

Sigda - sala 600
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8.9.2  Instituto Aggeu Magalhães (IAM / Fiocruz Pernambuco)

Unidade voltada para o desenvolvimento de um trabalho sistemático de pesquisa, ensi-
no e cooperação técnica em diversos campos da saúde pública e no combate a endemias.

Principais serviços

Laboratórios de referência para o Ministério da Saúde em nível nacional na área de con-
trole de culicídeos vetores e peste, e laboratórios de referência para o Nordeste na área de
esquistossomose, leishmaniose e doença de Chagas;

Serviço de filariose, referência para o Ministério da Saúde em nível nacional, contando
com ambulatório para atendimento clínico, urológico, laboratorial e ultrassonográfico de paci-
entes, com título internacional de acreditação concedido pela Joint Commission International
e pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação;

Prestação de serviços especializados de identificação taxonômica, isolamento, carac-
terização, fornecimento e depósito de material biológico, assim como treinamentos e consul-
toria, por coleções biológicas institucionalizadas na área de microbiologia;

Realização de exames de referência para a rede de laboratórios do SUS, no atendimen-
to a diversos agravos em vigilância epidemiológica;

Laboratórios de pesquisa nas áreas de: análise de sistemas de informações em saúde,
análises de políticas de saúde; avaliação, monitoramento e vigilância em saúde; biologia celu-
lar e molecular; doenças transmissíveis; entomologia; estudos de violência em saúde; imuno-
epidemiologia; imunogenética; imunoparasitologia e biologia molecular; métodos quantitativos;
mutagênese; saúde, ambiente e trabalho; e observatório de recursos humanos em saúde;

Laboratório de Nível de Biossegurança 3 (NB3); biotérios de experimentação e de cria-
ção com nível de segurança 3 (NA3) e insetário; núcleo de plataformas tecnológicas (NPT)
com unidades de sequenciamento de DNA, detecção de DNA em tempo real, citometria de
fluxo, microscopia confocal, microscopia de transmissão, microscopia de varredura e ultra-
centrífuga preparativa;

Pós-graduação em saúde pública, com cursos regulares de doutorado, mestrado acadê-
mico e mestrado profissional, além de residência multiprofissional em saúde coletiva e cursos
de especialização e atualização não regulares; pós-graduação em biociências e biotecnologia
em saúde, com cursos regulares de doutorado e mestrado acadêmico; e orientação de alunos
de graduação mediante programa de bolsas de iniciação científica (Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica/Pibic e Programa de Vocação Científica/Provoc);

Cooperação técnica com a Secretaria de Saúde de Pernambuco e secretarias munici-
pais de Saúde do Nordeste, universidades federais e estaduais do Norte-Nordeste e outras
instituições da área de saúde, como Hemobrás e Imip; e cooperação internacional com insti-
tuições de pesquisa como a Universidade de Pittsburgh (EUA), Institut de recherche pour le
développement (IRD) (França), Consórcio Hospitalar da Catalunha (Espanha), Universidade
do Rosário da Colômbia, e London School of Hygiene and Tropical Medicine (Reino Unido).



63CARTA DE SERVIÇOS | FIOCRUZ

Como acessar os serviços do IAM (Fiocruz Pernambuco)

LABORATÓRIOS E ATENDIMENTOS DE ROTINA

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados.

Por telefone:
(81) 2101-2500 / 2600

Pela internet:
www.cpqam.fiocruz.br
E-mail: imprensa@cpqam.fiocruz.br

ENSINO

Por telefone:
(81) 2101-2625 / 2611 / 2627 / 2592

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Professor Moraes Rego s/nº, Cidade Universitária, Recife - PE,
CEP 50.670-420, Caixa Postal 7.472

8.9.3  Instituto Gonçalo Moniz (IGM / Fiocruz Bahia)

Unidade da Fiocruz, com sede em Salvador, atua principalmente na área de pesquisas
científicas, desenvolvimento tecnológico, formação de recursos humanos e disseminação da
informação em saúde. Tem por missão promover a melhoria da qualidade de vida da população
por meio da geração e difusão de conhecimento científico e tecnológico, na Bahia e no Brasil.

Principais serviços

Pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico em saúde;

Programas de pós-graduação stricto sensu em níveis de mestrado e doutorado nas
áreas de biotecnologia em saúde e medicina investigativa (PgBSMI) e patologia humana e
experimental (PgPAT);

Biblioteca biomédica;

Programa de Popularização da Ciência;

Programa Institucional de Iniciação Científica (Proic) e Programa de Estágio Curricular (PEC);
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Cursos de curta duração para capacitação e atualização para o SUS e Sistema de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação em Saúde;

Sessões científicas;

Realização de exames de referência para o SUS, no atendimento a diversos agravos
em vigilância epidemiológica.

Como acessar os serviços do IGM (Fiocruz Bahia)

Pela internet:
www.bahia.fiocruz.br
E-mail: diretoria@bahia.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Waldemar Falcão 121, Candeal, Salvador - BA, CEP 40.296-710

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 17h

Por telefone:
(71) 3176-2321 (PgBSMI) e (71) 3176-2223 (PgPAT)

Pela internet:
www.bahia.fiocruz.br
E-mail: pgbmi@bahia.fiocruz.br e pgpat@bahia.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Waldemar Falcão 121, Candeal, Salvador - BA, CEP 40.296-710,
2º piso do Pavilhão Aluízio Prata, sala 306

BIBLIOTECA

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 7h às 20h e sábado de 8h às 12h

Por telefone:
(71) 3176-2231 / 2233

Pela internet:
www.bahia.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Waldemar Falcão 121, Candeal, Salvador - BA - CEP 40.296-710,
2º piso do Pavilhão Central
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PROGRAMA DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 13h às 17h

Por telefone:
(71) 3176-2208 / 2236

Pela internet:
www.bahia.fiocruz.br/ciencianaestrada

Por carta ou pessoalmente:
Rua Waldemar Falcão 121, Candeal, Salvador - BA, CEP 40.296-710,
1º Piso do Pavilhão Central - Laboratório de Biomorforlogia Parasitária

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PROIC) E
PROGRAMA DE ESTÁGIO CURRICULAR (PEC)

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 13h às 17h

Por telefone:
(71) 3176-2296 (Proic) e (71) 3176-2334 (PEC)

Pela internet:
E-mail: proic@bahia.fiocruz.br (Proic)
E-mail: srh@bahia.fiocruz.br (PEC)

Por carta ou pessoalmente:
Rua Waldemar Falcão 121, Candeal, Salvador - BA, CEP 40.296-710,
2º piso do Pavilhão Aluízio Prata (Proic), Sala 306, e 2º Piso do Edifício Garagem (PEC)

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 13h às 17h

Por telefone
(71) 3176-2208

Pela internet
www.bahia.fiocruz.br
E-mail: coordenacaodeensino@bahia.fiocruz.br

Por carta e pessoalmente
Rua Waldemar Falcão 121, Candeal, Salvador - BA, CEP 40.296-710,
2º piso do Pavilhão Aluízio Prata, sala 306



CARTA DE SERVIÇOS | FIOCRUZ66

SESSÕES CIENTÍFICAS

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 13h às 17h

Por telefone:
(71) 3176-2202 / 2201

Pela internet:
ascom@bahia.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Waldemar Falcão 121, Candeal, Salvador - BA, CEP 40.296-710,
2º piso do Pavilhão Aluízio Prata, sala da Diretoria

8.9.4  Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD / Fiocruz Amazonas)

Unidade da Fiocruz com sede em Manaus, realiza pesquisas em saúde, nas áreas de
saúde indígena, ecologia de doenças transmissíveis na Amazônia, doenças infecciosas na
Amazônia - diagnóstico e controle, diversidade microbiana da Amazônia com importância
para a saúde e história das ciências. Tem a missão de contribuir para a melhoria das condi-
ções de vida e saúde das populações amazônicas e para o desenvolvimento científico e tec-
nológico regional, integrando a pesquisa, a educação e ações de saúde pública.

Principais serviços

Avaliação das condições de vida e agravos dos povos amazônicos;

Estudos da ecologia de doenças transmissíveis, da diversidade microbiana, sobre di-
agnóstico e controle de doenças infecciosas e da história da saúde na Amazônia;

Aquisição, depósito, distribuição e preservação de bactérias, fungos e leveduras em
suas coleções biológicas;

Formação discente em pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) na área da saúde;

Formação discente em pós-graduação lato sensu em nível de especialização e aperfei-
çoamento/atualização na área biológica e de saúde coletiva;

Formação discente em educação profissional em saúde;

Iniciação científica em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam);

Estágio curricular em parceria com o Centro de Integração Empresa- Escola (CIEE);

Treinamentos de curta duração;
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Prestação de serviços especializados de identificação taxonômica, isolamento, carac-
terização, fornecimento e depósito de material biológico, assim como treinamentos e consul-
toria, por coleções biológicas institucionalizadas na área de microbiologia.

Como acessar os serviços do ILMD (Fiocruz Amazônia)

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Pelo telefone:
(92) 3621-2323 / fax (92) 3621-2399

Pela internet:
www.amazonia.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Terezina 476 - Adrianópolis, Manaus - AM, CEP 69.057-070

8.9.5  Instituto René Rachou (IRR / Fiocruz Minas Gerais)

O Instituto René Rachou tem sede em Belo Horizonte e está voltado para a pesquisa de
agravos à saúde prevalentes no país. Tem a missão de melhorar a qualidade de vida da
população, atendendo as necessidades nacionais de saúde mediante pesquisa,
desenvolvimento tecnológico, inovação, ensino e serviços de referência.

Principais serviços

Desenvolvimento de pesquisas sobre doenças infecciosas e parasitárias como a doença
de Chagas, esquistossomose, leishmanioses e malária, além de pesquisas sobre epidemiologia
do envelhecimento, do comportamento de risco e ocupacional;

Serviços de referência nacional em doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose
tegumentar, Centro de Referência Nacional e Internacional para Flebotomíneos, Centro de
Referência em Capacitação de Flebotomíneos e Competência Vetorial e Centro de Referência
em Leishmanioses;

Serviço ambulatorial de atenção à saúde especializado em leishmanioses - Ambulatório
Alda Lima Falcão;

Posto Avançado de Estudos Emanuel Dias, localizado no município de Bambuí (MG),
oferece exames laboratoriais relacionados aos estudos desenvolvidos pelo IRR (Fiocruz-MG)
e, em colaboração com a prefeitura municipal, eletrocardiograma;

Programa de pós-graduação em biologia celular e molecular, doenças infecciosas e
parasitárias e saúde coletiva;
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Plataformas tecnológicas multiusuário;

Serviços especializados de identificação taxonômica, isolamento, caracterização,
fornecimento e depósito de material biológico, assim como treinamentos e consultoria, por
coleções biológicas institucionalizadas na área de zoologia.

Como acessar os serviços do IRR (Fiocruz Minas)

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Pelo telefone:
(31) 3349-7700

Pela internet:
www.cpqrr.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Augusto de Lima 1.715, Barro Preto, Belo Horizonte - MG, CEP 30.190-002

8.9.6  Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp)

Tem como missão gerar, absorver, compartilhar e difundir conhecimentos científicos e
tecnológicos em saúde pública, por meio da pesquisa e desenvolvimento, educação,
cooperação técnico-especializada e prestação de serviços assistenciais, visando à melhoria
das condições de saúde da população e à promoção da vida com qualidade.

É voltada para a capacitação e formação de recursos humanos para o SUS e para o sistema
de ciência e tecnologia, a produção científica e tecnológica e a prestação de serviços de referência
no campo da saúde pública. Participa ativamente no desenvolvimento de debates sobre propostas
de políticas públicas de saúde e promove cursos para formar profissionais comprometidos com
as ações governamentais e com a transformação do contexto social brasileiro.

Principais serviços

Pós-graduação stricto sensu: mestrado, mestrado profissional e doutorado nas áreas
de saúde pública, saúde pública e ambiente, epidemiologia em saúde publica e bioética;

Pós-graduação lato sensu: abrange amplo leque de cursos nas modalidades de
especialização, aperfeiçoamento e atualização;

Escola de Governo: propõe-se a estruturar a formação e a educação permanente de
gestores e profissionais de saúde, incorporando às características da moderna gestão de
sistemas, serviços, organizações e programas, a construção de processos de educação
permanente, a aliança entre trabalho e formação e a consolidação de redes de cooperação;
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Educação a Distância (EAD): promove cursos em níveis de pós-graduação lato sensu e
de educação profissional, pautados nos pressupostos da Educação Permanente em Saúde e
na parceria com o Ministério da Saúde;

Centro de Saúde Escola Germano Silval Faria: É o primeiro Centro de Atenção Primária
das Américas, acreditado pela Joint Commission International, em que a atenção à saúde é
realizada por equipe multidisciplinar, por meio de ações individuais e coletivas de promoção,
prevenção e de assistência clínica, no âmbito da atenção básica ao território adstrito de
Manguinhos. Desenvolve, ainda, atividades relacionadas à formação de recursos humanos
para o SUS, pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde pública;

Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh): Implantado
em 10 de dezembro de 1985, tem por objetivos básicos formar recursos humanos para a área
de saúde do trabalhador no âmbito do SUS e outras instituições; desenvolver estudos e
pesquisas sobre a relação trabalho, saúde e ambiente, propiciando o desenvolvimento de
novas metodologias, diagnóstico e a intervenção sobre situações relevantes; bem como a
proposição e avaliação de políticas públicas e promover atividades de cooperação técnica,
principalmente junto às secretarias de saúde, instituições técnico-científicas, sindicatos e
Ministérios Públicos. O Cesteh é um centro acreditado seguindo padrões e programas de
cuidados ambulatoriais definidos pela Joint Commission International. As atividades dos
serviços são realizadas por equipe multidisciplinar, incluindo consultas transversais de
enfermagem, nutrição e serviço social; consultas em ambulatórios específicos em saúde do
trabalhador; atendimento pós-consulta e avaliação diagnóstica por exames complementares;

Território Integrado de Atenção à Saúde (Teias): tem como propósito desenvolver em
Manguinhos um território integrado de saúde, como espaço de inovação das práticas do
cuidado, do ensino e de geração de conhecimento científico e tecnológico, no âmbito da
atenção primária, na Estratégia de Saúde da Família (ESF), que se traduza em melhorias da
condição atual de saúde e vida da população de Manguinhos, por meio da cooperação entre
a Ensp/Fiocruz e o município do Rio de Janeiro;

Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF): é o centro nacional de referência
para tuberculose e outras pneumopatias de interesse sanitário. Desenvolve pesquisas,
atividades de ensino, cooperação técnica, assistência e vigilância epidemiológica, visando a
disseminação de conhecimentos e apoio à gestão, mediante qualificação profissional da força
de trabalho do SUS e a melhoria do manejo clínico e laboratorial para a população. Atua como
laboratório de referência nacional e apoio ao diagnóstico e controle da tuberculose e outras
micobacterioses.

Realização de exames de referência para a rede de laboratórios do SUS, no atendimento
a diversos agravos em vigilância epidemiológica.

Como acessar os serviços da Ensp

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 2598-2525
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Pela internet:
www.ensp.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Leopoldo Bulhões 1.480, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.041-210,
Prédio Professor Joaquim Alberto Cardoso de Melo

SERVIÇO DE GESTÃO ACADÊMICA

Por telefone:
(21) 2598-2730 ou 0800-230085

Pela internet:
E-mail: seca@ensp.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Leopoldo Bulhões 1.480, Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.041-210,
Prédio Professor Joaquim Alberto Cardoso de Melo - Térreo

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)

Por telefone:
(21) 2598-2920

Pela internet:
www.ead.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Leopoldo Bulhões 1.480, Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.041-210,
Prédio Professor Joaquim Alberto Cardoso de Melo - Térreo

CENTRO DE ESTUDOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR E ECOLOGIA
HUMANA (CESTEH)

Por telefone:
(21) 2598-2681 ou (21)2598-2682

Pela internet:
E-mail: cesteh@manguinhos.ensp.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Leopoldo Bulhões 1.480, Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.041-210,
Prédio Primeiro de Maio

Caixas de críticas e sugestões:
Disponível na unidade
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Os atendimentos que demandarem exames complementares de laboratório
de análises clínicas, radiologia e imagem, mamografia serão referenciados para
outras unidades da Fiocruz, mediante acordo de cooperação técnica formalizado
com o Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF), Instituto de
Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec) e Instituto Fernandes Figueira (IFF).

Nos casos em que o atendimento não esteja no escopo do Cesteh, a clientela
será referenciada para unidades que compõem o SUS, através das centrais de
regulação por área programática (AP) da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de
Janeiro, sendo verificadas as unidades que se situem mais próximo da sua moradia,
respeitando os princípios de regionalidade e integralidade do SUS.

CENTRO DE REFERÊNCIA PROFESSOR HÉLIO FRAGA (CRPHF)

Por telefone:

Geral: 2448-6949

Coordenação: 2448-6811/2448-6812

Laboratório: 2448-6828/2448-6817

Ambulatório: 2448-6816/2448-6817

Pela internet:
crphf@ensp.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Estrada de Curicica, 2000, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22780-192

TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE (TEIAS)

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:

Geral: (21) 2598-2525

Clínica da Família Victor Valla: (21) 2201-4476

Centro de Saúde Escola Manguinhos: (21) 2598-2796

Pela internet:
www.ensp.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Leopoldo Bulhões 1.480, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.041-210,
Prédio do Antigo Politécnico, Sala 26
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8.9.7  Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV)

Unidade voltada para atividades de ensino, pesquisa e cooperação no campo da
educação profissional em saúde que se dedica a atividades de ensino, pesquisa e cooperação
no campo da educação profissional em saúde. Atua, portanto, com o segmento dos
trabalhadores de nível fundamental e médio, que correspondem à maioria dos profissionais
de saúde no Brasil.

Tem como principais objetivos: coordenar e implementar programas de ensino em áreas
estratégicas para a saúde pública e para ciência e tecnologia em saúde; elaborar propostas
para subsidiar a definição de políticas para a educação profissional em saúde e para a iniciação
científica em saúde; formular propostas de currículos, cursos, metodologias e materiais
educacionais; e produzir e divulgar conhecimento nas áreas de trabalho, educação e saúde.

Confirma seu papel de centro de cooperação tanto na elaboração teórica quanto na
articulação política no campo da educação profissional em saúde no Brasil, ao assumir a
Secretaria Executiva da Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde, que envolve
101 instituições de 22 países; e Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde para a
Educação de Técnicos em Saúde.

Principais serviços

Ensino médio integrado de nível técnico em saúde;

Mestrado e especialização em educação profissional em saúde;

Coordena um Programa de Educação de Jovens e Adultos, por meio de convênio com
a secretaria estadual;

Coordena o Programa de Vocação Científica (Provoc), que põe alunos do Ensino Médio
em contato com as etapas da pesquisa científica, com a orientação de pesquisadores;

Elabora material educativo, em diferentes mídias, para alunos e professores;

Atua como Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde para a Educação de
Técnicos, desenvolve cooperação técnica nacional e internacional nas suas áreas de atuação;

Coordena e sedia uma Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) na área de educação profissional
em saúde;

Sedia a Estação de Trabalho Observatório dos Técnicos em Saúde, que integra a Rede
Observatório de Recursos Humanos em Saúde;

Edita as revistas da Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS) e da Rede Internacional
de Educação de Técnicos em Saúde (Rets), das quais é secretaria executiva e técnica,
respectivamente;

Edita o periódico científico Trabalho, Educação e Saúde;

Edita a revista jornalística Poli - Saúde, Educação e Trabalho.
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Como acessar os serviços da EPSJV

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 3865-9797

Pela internet:
www.epsjv.fiocruz.br

Por carta e pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900
(em frente à entrada da Rua Leopoldo Bulhões)

BIBLIOTECA EMILIA BUSTAMANTE

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 7h às 20h, exceto feriados.

Por telefone:
(21) 3865-9842 ou 3865-9843

SECRETARIA ESCOLAR

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, para informações e procedimentos sobre
cursos diurnos, e de 17h às 22h, para informações e procedimentos sobre cursos
noturnos, exceto feriados

Por telefone:
(21) 3865-9865

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO EM CURSOS:

Os cursos oferecidos pela EPSJV têm formas variadas de inscrição, de
acordo com o perfil e o público. Todas as informações sobre os cursos podem
ser acessadas pelo site www.epsjv.fiocruz.br, no link “cursos com inscrições
abertas”. O ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio ocorre por
meio de processo seletivo realizado anualmente e divulgado por meio de um
edital. Todas as informações sobre essa seleção podem ser obtidas no site:
www.processoseletivo.epsjv.fiocruz.br

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL EM SAÚDE

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados.

Por telefone:
(21) 3865-9732 e (21) 3865-9733

Pela internet:
graduacao.epsjv.fiocruz.br
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8.9.8  Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict)

Unidade da Fiocruz que participa da formulação, implementação e avaliação de políticas
públicas, desenvolve estratégias e executa ações de informação e comunicação no campo
da ciência, tecnologia e inovação em saúde, visando atender às demandas sociais do Sistema
Único de Saúde (SUS) e de outros órgãos governamentais. Sua organização e gestão levam
em conta seu caráter público e estatal, seu compromisso social, a integralidade da Fiocruz e
o modelo de gestão participativa, de forma transparente, eficiente e eficaz.

Principais serviços

Portal Fiocruz;

Biblioteca de Ciências Biomédicas;

Biblioteca da Saúde da Mulher e da Criança;

Biblioteca de Saúde Pública;

Biblioteca Virtual em Saúde;

Rede de Bibliotecas da Fiocruz;

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde;

Serviço de Comunicação Visual;

VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz – serviço de produção e distribuição de material
audiovisual voltado para atender demandas nas áreas de ensino e pesquisa em saúde;

Pós-graduação stricto sensu: mestrado e doutorado em informação de comunicação
em saúde (PPGICS);

Pós-graduação lato sensu: comunicação e saúde / informação científica e tecnológica
em saúde;

Cursos de atualização e extensão;

Desenvolve e gerencia serviços e sistemas de informação em saúde:

FioJovem
www.fiocruz.br/jovem<http://www.fiocruz.br/jovem/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?tpl=home

Rede Brasileira de Banco de Leite Humano – Rede IberBLH
http://www.redeblh.fiocruz.br

Atlas Água Brasil
www.aguabrasil.icict.fiocruz.br
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Monitorimi
www.monitorimi.icict.fiocruz.br

Monitoraids
http://sistemas.aids.gov.br/monitoraids

ProAdess
www.proadess.cict.fiocruz.br

Sistemas de Informações Geográficas – SIG
www.sig.cict.fiocruz.br

Banco de Imagens Fiocruz
www.bancodeimagens.fiocruz.br

Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas - Sinitox
www.fiocruz.br/sinitox_novo/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=8

Portal do Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e a Segurança do
Paciente - Proqualis
www.proqualis.net

Repositório Institucional – Arca
www.arca.fiocruz.br

Observatório de Clima e Saúde
www.climasaude.icict.fiocruz.br

Sisap Idoso
www.saudeidoso.icict.fiocruz.br

Laboratório de Digitalização de Obras Raras
www.labdigital.icict.fiocruz.br

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos – ReBEC
www.ensaiosclinicos.gov.br

O ReBEC é uma plataforma virtual de acesso livre, para registro de estudos
experimentais e não experimentais, realizados em seres humanos, em andamento ou
finalizados, por pesquisadores brasileiros e estrangeiros.

Observatório Saúde e Mídia;

Edita a Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde,
periódico científico bilíngue de acesso livre.

www.reciis.icict.fiocruz.br

Desenvolve metodologia para pesquisas nacionais em saúde pública;

Selo Fiocruz Vídeo, marca de difusão de audiovisuais sobre saúde pública e ciência e
tecnologia em saúde;

Laboratório de Informação em Saúde – Centro de Referência do Ministério da Saúde.
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Como acessar os serviços do Icict

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 3865-3131 – Fax (21) 2290-1676

Pela internet:
www.fiocruz.br/icict

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil, 4.365 – Manguinhos – Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900 -
Pavilhão Haity Moussatché – 2º andar

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 3865-3201 – Fax (21) 2270-0914

Pela internet:
www.fiocruz.br/bibcb
E-mail: bibmang@icict.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil, 4.365 – Manguinhos – Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900 -
Pavilhão Haity Moussatché

BIBLIOTECA DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, exceto feriados.

Por telefone:
(21) 2554-1749 / (21) 2554-1748

Pela internet:
www.fiocruz.br/bibsmc
E-mail: bibsmc@icict.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Av. Rui Barbosa, 716 – 2º andar – Flamengo – Rio de Janeiro - RJ,
CEP 22.250-020
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BIBLIOTECA DE SAÚDE PÚBLICA

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 2598-2501 / (21) 2598-2504 / (21) 2598-2669 – Fax (21) 2290-4925

Pela internet:
www.fiocruz.br/bibsp
E-mail: bvsensp@icict.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 – Manguinhos – Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.041-210
– Prédio Professor Joaquim Alberto Cardoso de Melo– Térreo

REDE DE BIBLIOTECAS DA FIOCRUZ

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 2598-2501 / (21) 2598-2504 / (21) 2598-2669 – Fax (21) 2290-4925

Pela internet:
www.fiocruz.br/rededebibliotecas
E-mail: fiobibliotecas@icict.fiocruz.br; redebibliotecas@icict.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 - Manguinhos – Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.041-210 -
Prédio Professor Joaquim Alberto Cardoso de Melo - Térreo

BVS – BIBLIOTECAS VIRTUAIS EM SAÚDE

Pela internet
http://bvsfiocruz.fiocruz.br

VIDEO SAÚDE DISTRIBUIDORA

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 3882-9109 / 3882-9111

Pela internet:
www.fiocruz.br/videosaude
E-mail: videosaude@icict.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil, 4.036, Manguinhos – RJ, CEP 21.040-36,
Expansão do Campus, 5º andar, Sala 516
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CURSOS STRICTO SENSU, LATO SENSU, ATUALIZAÇÃO E EXTENSÃO

SECRETARIA ACADÊMICA

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 3882-9037 / 3882-9063 / 3882-9033 – Fax (21) 3882-9037

Pela internet:

Cursos
www.fiocruz.br/icict/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=55
E-mail: gestãoacademica@icict.fiocruz.br

Stricto Sensu
www.ppgics.icict.fiocruz.br
E-mail: ppgics@icict.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.036. Manguinhos – Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-361,
Expansão do Campus, 2º andar, Sala 210

8.9.9  Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec) –
Instituto Nacional de Infectologia

Unidade voltada para a pesquisa clínica, ensino, serviços de referência e assistência em
doenças infecciosas. Integra diversas redes nacionais e internacionais de pesquisa clínica.

Principais serviços

Prestação de serviço direto à população por meio de:

Assistência médica de referência em doenças infecciosas, incluindo consultas ambulatoriais,
exames, internação hospitalar e hospital-dia. São atendidos portadores de HIV/Aids, HTLV,
doenças sexualmente transmissíveis (DST), doença de Chagas, toxoplasmose, leishmaniose,
micoses (esporotricose, paracoccidioidomicose, histoplasmose, aspergilose, criptococose),
tuberculose, doenças febris agudas (dengue, malária, influenza, varicela, leptospirose, entre
outras), além de acidentes com animais peçonhentos (cobras, escorpiões e aranhas);

Atendimento no Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (vacinação);

Consultas na área de medicina do viajante;

Assistência médica veterinária de referência a gatos com esporotricose e cães com
esporotricose ou leishmaniose.
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Realização de exames de referência para serviços de saúde do SUS (exames diagnósticos
em micologia, leishmaniose, micobacterioses e anatomia patológica em doenças infecciosas);

Ensino: programa de mestrado e doutorado acadêmicos em pesquisa clínica em doenças
infecciosas e de mestrado profissional em pesquisa clínica; residência médica em infectologia,
curso de especialização para médicos estrangeiros, cursos de atualização em diversos temas
de doenças infecciosas e estágio curricular para diversos cursos de graduação;

Realização de pesquisa clínica sobre prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento
e fatores relacionados às doenças infecciosas;

Prestação de serviços especializados de identificação taxonômica, isolamento,
caracterização, fornecimento e depósito de material biológico, assim como treinamentos e
consultoria, por coleções biológicas institucionalizadas na área de microbiologia.

Como acessar os serviços do Ipec

Para primeiro atendimento (pessoas que vão ao Ipec pela primeira vez): de
segunda a sexta-feira, às 8h, sem necessidade de agendamento prévio. São atendidos
no IPEC indivíduos com 14 anos ou mais, encaminhados de outras unidades de saúde.
O primeiro atendimento é uma consulta de avaliação, na qual a equipe do Ipec
identificará se o acompanhamento será feito na unidade. O interessado deverá dirigir-
se a recepção do ambulatório e levar relatório médico especificando o motivo do
encaminhamento, acompanhado dos resultados de exames já realizados que indicam
a necessidade do encaminhamento, além de documento de identidade com foto.

Para pessoas já em acompanhamento no Ipec: consultas são marcadas de
segunda a sexta- feira, de 8h às 17h, exceto feriados, de acordo com a escala dos
profissionais responsáveis pelo atendimento. Os agendamentos podem ser feitos
pessoalmente, na recepção do ambulatório, ou pelo telefone (21) 3865-9506. Exames
de laboratório e de imagem são marcados pessoalmente, de segunda a sexta- feira,
de 8h às 17h, exceto feriados, de acordo com a disponibilidade do serviço.

Centro de Imunobiológicos Especiais: são atendidos adultos e crianças com
encaminhamento de outros serviços de saúde. No atendimento é realizada avaliação
por profissional de saúde e, após esta avaliação, aplicação das vacinas indicadas.
As consultas devem ser marcadas por telefone, através do número (21) 3865-9124
ou 3865-9125. O interessado deverá levar encaminhamento médico, documento de
identidade com foto e carteira de vacinação.

Medicina do viajante: são atendidos adultos (18 anos ou mais) com viagens marcadas
para outras regiões do país e para o exterior, interessados em orientações sobre
prevenção e tratamento de condições prevalentes nos locais. As consultas devem
ser marcadas por telefone, pelo número (21) 3865-9124 ou 3865-9125, no mínimo 30
dias antes da data da viagem. No dia da consulta será realizada orientação de acordo
com o destino e a duração da viagem. Os medicamentos sugeridos para uso na
viagem não serão fornecidos pela farmácia do Ipec. No dia da consulta o interessado
deve levar um documento de identidade com foto e, se possível, a carteira de
vacinação.
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Hospital-Dia: funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, atendendo pacientes
já acompanhados no ambulatório do Ipec e indivíduos com Aids encaminhados pela
Central de Regulação de Vagas. Informações sobre normas de funcionamento para
pacientes e familiares são fornecidas pela equipe do Hospital-Dia.

Internação hospitalar: Interna pacientes acompanhados nos ambulatórios do Ipec
e indivíduos com malária ou leptospirose encaminhados pela Central de Regulação
de Vagas. O cuidado aos pacientes hospitalizados é prestado 24 horas por dia, todos
os dias da semana, incluindo feriados. Informações sobre normas de funcionamento
para pacientes e familiares são fornecidas pela equipe na hospitalização.

Ambulatório de dermatozoonoses em animais domésticos: são atendidos cães
e gatos com esporotricose e cães com leishmaniose. Os proprietários de animais
com suspeita ou diagnóstico desses agravos devem telefonar para (21) 3865-9536
ou 3865-9553 para agendar consulta após responder a uma curta entrevista sobre o
animal.

Laboratórios de referência: realizam exames para diagnóstico e acompanhamento
de doenças causadas por fungos (micologia), por microbactérias (incluindo
tuberculose), de leishmaniose e exames de anatomia patológica em doenças
infecciosas. Recebem material enviado de outras unidades de saúde, por meio dos
Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) estaduais ou após acordo prévio
feito com serviços de saúde interessados. Telefone: (21) 3865-9538.

Ensino: a Secretaria de Ensino funciona, para atendimento ao público, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 16h, exceto feriados. Esclarecimentos podem ser obtidos pelo
telefone: (21) 3865-9581. Informações sobre os cursos oferecidos podem ser
encontradas em www.ipec.fiocruz.br, no item “Ensino”.

O IPEC não possui emergência aberta para a população.

Horários de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 3865-9595

Pela internet:
www.ipec.fiocruz.br

Por carta e pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.040-900,
Pavilhão Gaspar Viana

Caixas de críticas e sugestões:
Disponível na unidade

RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Todos os dias da semana, das 17h às 8h (Plantão 24/7)
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8.9.10  Instituto Fernandes Figueira (IFF) – Instituto Nacional de Saúde da
Mulher, da Criança e do Adolescente

Unidade voltada para ensino, pesquisa, assistência, desenvolvimento tecnológico e
extensão no âmbito da saúde da mulher, da criança e do adolescente. O Instituto atua, ainda,
nas áreas de desenvolvimento tecnológico em saúde, cooperação nacional e internacional e
coordenação de redes, como a Rede Brasileira e o Programa Iberoamericano de Bancos de
Leite Humano, a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, entre outras. Integra, ainda, a Rede
Nacional de Pesquisa Clínica e a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde.

Principais serviços

Assistência de referência, no âmbito da saúde da mulher da criança e do adolescente,
em consultas ambulatoriais, exames, cirurgias, internação hospitalar e hospital-dia;

Atendimento ambulatorial: pré-natal; ginecologia: alto risco para câncer de mama, cirurgia
plástica reconstrutora de mama, endocrinologia, histeroscopia diagnóstica, mastologia e
patologia cervical; Ambulatório de Pediatria geral e especialidades:  alergia e imunologia,
dermatologia, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia hospitalar e de linguagem,
função respiratória, neurologia, nutrição, pneumologia, terapia ocupacional, urodinâmica.
Ambulatório de adolescente. Follow-up. Genética médica. Banco de Leite Humano, cirurgia
pediátrica, neurocirurgia, endoscopia, estomatoterapia, saúde mental e serviço social;

Apoio diagnóstico e terapêutico: patologia clínica, banco de sangue, anatomia patológica,
radiologia, farmácia, laboratório de fisiologia pulmonar, espirometria;

Internação nos serviços de Neonatologia, Obstetrícia, Ginecologia, Pediatria – Enfermaria
de Pediatria, Unidade de Pacientes Graves (UPG), Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIPe),
Cirurgia Pediátrica e Neurocirurgia;

Atividades de ensino e assistência, tendo como objeto de investigação a saúde da mulher,
da criança e do adolescente;

Pesquisa básica, aplicada, clínica, assim como a inovação, avaliação e desenvolvimento
tecnológico;

Pós-graduação stricto sensu: doutorado, mestrado acadêmico e mestrado profissional;

Pós-graduação lato sensu: especialização, residência médica e de enfermagem, cursos
de aperfeiçoamento e residência multiprofissional;

Atualização e capacitação profissional e programa de estágio curricular.
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Como acessar os serviços do IFF

LABORATÓRIOS, SERVIÇOS DE ROTINA, DEPARTAMENTO DE PESQUISA,
DEPARTAMENTO DE ENSINO E BANCO DE LEITE HUMANO

Horários de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados.

Por telefone:
(21) 2554-1700

Pela Internet:
www.iff.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Av. Rui Barbosa 716, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.250-020.

Caixas de críticas e sugestões:
Disponível na unidade

Procedimentos e documentos para o agendamento dos atendimentos nos
ambulatórios de Pediatria (geral e especializado) e Pré-Natal:

Carta de encaminhamento médico, documento de identidade e comprovante de
residência.

Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Procedimentos e documentos para o agendamento dos atendimentos no
Ambulatório de Ginecologia:

Para residentes no Município do Rio de Janeiro, o agendamento é feito pelo
Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) e para demais usuários, mediante carta de
encaminhamento.

Horário de atendimento:
Sisreg:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados
Por carta de encaminhamento médico: terças e quintas-feiras, das 13h às 17h

Procedimentos e documentos para internação nos serviços de
Neonatologia, Pediatria (Enfermaria de Pediatria, Unidade de Pacientes Graves
(UPG), Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIPe), Cirurgia Pediátrica e
Neurocirurgia Pediátrica), Ginecologia e Obstetrícia: Pacientes oriundos dos
ambulatórios do próprio IFF serão encaminhados às enfermarias mediante
disponibilidade de vaga e documento de solicitação médica de internação.
Demais pacientes serão admitidos pelo Sisreg.
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Horário de atendimento:

Pacientes oriundos dos ambulatórios do IFF:
De segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Pacientes admitidos pelo Sisreg:
Todos os dias, 24 horas por dia

Pela internet:
www.iff.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Rui Barbosa 716, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.250-020

8.9.11  Instituto de Tecnologia em Fármacos de Manguinhos
(Farmanguinhos)

Laboratório farmacêutico federal vinculado ao Sistema único de Saúde/MS atua na
produção pública de medicamentos para o programa de assistência farmacêutica no Brasil,
através da distribuição de medicamentos para doenças endêmicas, como malária e tuberculose,
para doenças do sistema nervoso central, para os programas de diabetes e hipertensão,
antirretrovirais contra Aids, entre outros. Atende também às demandas emergenciais, como
por exemplo, quando do fornecimento de Oseltamivir, medicamento contra o vírus da gripe
(H1N1). O Instituto também desenvolve atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
de princípios ativos por meio da  síntese química, da química de produtos naturais e de métodos
analíticos, onde estabelece importantes parcerias publicas-privadas nacionais e internacionais
nas suas áreas de conhecimento. .

Principais serviços

Produção e distribuição de medicamentos para o SUS;

Pesquisa e desenvolvimento tecnológico de novas formulações;

Pesquisa e desenvolvimento tecnológico em síntese química e química de produtos
naturais;

Farmacologia aplicada;

Transferência de tecnologia;

Serviços analíticos (Plataforma de Métodos Analíticos);

Ensino (Stricto Sensu e Lato Sensu);

Projetos sociais.
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Como acessar os serviços de Farmanguinhos

Laboratórios, Ensino e serviços de rotina:

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 3348-5050/ 3977-2424

Pela internet:
www.far.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Av. Comandante Guaranys 447, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.775-903

Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC):
0800 0241692
E-mail: sac@far.fiocruz.br

8.9.12  Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos de Manguinhos
(Bio-Manguinhos)

Bio-Manguinhos integra a rede pública brasileira de saúde e contribui para prevenir,
diagnosticar, tratar e erradicar doenças. As iniciativas do Instituto também impulsionam o
Brasil na área biotecnológica, permitindo reduzir a dependência externa e economizar recursos.

Fornece insumos estratégicos aos programas do Ministério da Saúde (MS), ampliando
o acesso da população a imunobiológicos de qualidade: são dez vacinas, onze reativos para
diagnóstico e dois biofármacos. É um dos maiores produtores públicos de vacinas da América
Latina. Atua como principal fornecedor do Programa Nacional de Imunizações, da Secretaria
de Vigilância em Saúde do MS, além de exportar as vacinas contra a febre amarela e
meningocócica AC (ambas pré-qualificadas pela Organização Mundial de Saúde), principalmente
por meio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef). O Instituto cumpre também o papel de introduzir novos produtos —
por meio de pesquisa e desenvolvimento interno, parcerias ou acordos de incorporação de
novas tecnologias — e modernizar a infraestrutura tecnológica do Brasil.

O Instituto pratica, ainda, ações de responsabilidade socioambiental voltadas para
crianças, adolescentes e suas famílias, moradoras das comunidades vizinhas ao campus. Por
meio da Comissão de Responsabilidade Socioambiental (Somar), a unidade oferece atividades
de saúde integral, inclusão digital, leitura e educação.
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Principais serviços

Produção de dez tipos de vacina: DTP e Hib; febre amarela; Haemophilus Influenzae
Tipo B (Hib); meningocócica A e C; pneumocócica 10-valente; poliomielite oral; poliomielite
inativada; rotavírus humano; sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral); e sarampo, caxumba,
rubéola e varicela (tetravalente viral);

Produção de 11 kits de reativos para diagnóstico de: Chagas (IFI), helmintos (Helm Teste),
HIV (imunoblot rápido DPP e TR DPP), HIV e HCV (NAT), leishmaniose canina (EIE, IFI e TR
DPP), leishmaniose humana (IFI), leptospirose (TR DPP) e sífilis. Estes produtos são entregues
à Coordenação Geral de Laboratórios (CGLAB), ao Departamento de Doenças Sexualmente
Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais (D-DST, Aids e HV), ambos ligados à Secretaria de
Vigilância em Saúde e à Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH), ligada a
Secretaria de Atenção à Saúde.

Produção de dois biofármacos: alfaepoetina humana recombinante e alfainterferona 2b
humana recombinante. São utilizados para tratar, respectivamente, anemias graves e hepatites
crônicas causadas pelos vírus B e C, e fazem parte do Programa de Medicamentos Excepcionais
do Departamento de Assistência Farmacêutica.

Cursos oferecidos

Mestrado profissional em tecnologia em imunobiológicos;

Pós-graduação em gestão industrial de imunobiológicos;

Curso de formação de inspetores em biossegurança: é oferecido duas vezes ao ano,
com 25 vagas em cada edição. Tem duração de uma semana (carga horária de 40 horas).

Como acessar os serviços de Bio-Manguinhos

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(21) 3882-9393

Pela internet
www.bio.fiocruz.br
www.facebook.com/BioFiocruz
E-mail: faleconosco@bio.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Pavilhão Rocha Lima

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
08000 210 310
E-mail: sac@bio.fiocruz.br
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8.9.13  Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS)

Unidade da Fundação Oswaldo Cruz que atua em áreas de ensino, de pesquisa e de
tecnologias de laboratório relativas ao controle da qualidade de insumos, produtos, ambientes
e serviços sujeitos à ação da Vigilância Sanitária. Age em estreita cooperação com a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com as secretarias estaduais e municipais de Saúde,
entre outros parceiros nacionais e internacionais.

Principais serviços

Realizar análises laboratoriais para avaliação da qualidade sanitária de produtos, insumos,
ambientes ou serviços relacionados à saúde pública: alimentos; artigos para a saúde e para
diálise; cosméticos; medicamentos; saneantes domissanitários; sangue e hemoderivados;
conjuntos e reagentes para diagnósticos; produtos biológicos e saúde ambiental;

Fornecer materiais de referência químicos e biológicos e ensaios de proficiência para as
organizações públicas e privadas;

Prestar assessoria técnica, como unidade de referência, à rede nacional de laboratórios
de controle de qualidade em saúde;

Prestar serviços especializados (sob consulta) de: identificação taxonômica;
caracterização; diagnóstico; fornecimento e depósito de material biológico; treinamentos; e
consultorias em preservação de microrganismos;

Promover ações regulatórias em parceria com órgãos de vigilância sanitária; pós-
graduação em vigilância sanitária lato sensu nas modalidades de especialização, atualização e
capacitação profissional e stricto sensu nas modalidades de doutorado, mestrado acadêmico
e mestrado profissional.

Como acessar os serviços do INCQS

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:

Geral: (21) 3865-5125 / fax (21) 2290-0915

Pós-graduação: (21) 3865-5139 / (21) 3865-5112

Pela internet:
www.incqs.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900
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8.9.14  Instituto Oswaldo Cruz (IOC)

Atua nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e na prestação
de serviços de referência para diagnóstico de doenças infecciosas, genéticas e controle de
vetores, amparado pela ação de comissões internas responsáveis por garantir os padrões de
biossegurança, qualidade e de gestão ambiental. Mantém coleções biológicas de importância
nacional e internacional e forma técnicos e cientistas por meio da atuação na educação
profissional e de pós-graduação.

O Ambulatório Souza Araújo (ASA), vinculado ao Laboratório de Hanseníase do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), é uma unidade assistencial que desenvolve ações de atenção ao portador
de hanseníase e seus familiares, relacionadas ao controle, diagnóstico e tratamento no âmbito
municipal, estadual e nacional. O atendimento clínico ao paciente tem por objetivos prestar
assistência qualificada; participar de projetos de pesquisa; prestar assessoria técnica aos
órgãos do Programa de Controle em Hanseníase e registrar os dados gerados pelo atendimento
aos pacientes e seus familiares, com vistas ao controle epidemiológico.

O Ambulatório de Hepatites Virais (AHV), vinculado ao Laboratório de Referência Nacional
de Hepatites Virais (LAHEP) do IOC, é uma unidade assistencial que desenvolve ações
humanizadas e personalizadas de atenção ao portador de hepatites virais e seus contactantes.
Essas ações incluem o diagnóstico, acompanhamento e controle dos casos. O atendimento
clínico ao paciente tem por objetivo prestar assistência ambulatorial especializada aos
portadores de hepatites virais; aconselhamento e rastreamento de contactantes, colaborando
para o exercício da medicina preventiva; participar de projetos de pesquisa e registrar os
dados gerados pelo atendimento, através de notificações dos casos confirmados e de surtos,
visando o controle epidemiológico.

Principais serviços

Serviço ambulatorial de atenção à saúde direto a população

Hanseníase

Hepatites

Ensino

Programas stricto sensu: mestrado e doutorado nas áreas de biologia celular e molecular,
biologia parasitária, medicina tropical, ensino em biociências e saúde, biologia computacional
e sistemas, biodiversidade e saúde;

Programas lato sensu: curso de especialização em entomologia médica, curso de
especialização em ciência, arte e cultura em saúde, curso de especialização em malacologia;
curso de especialização em ensino de biociências e saúde;

Cursos de capacitação profissional em serviço;

Formação de nível técnico: curso técnico de pesquisa em biologia parasitária e curso de
especialização de nível técnico em biologia parasitária e biotecnologia.
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Serviços laboratoriais de referência em saúde: São 29 Serviços de Referência no
escopo da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS). Apoia ações do Ministério da Saúde, na vigilância epidemiológica, prevenção e
controle de doenças, assumindo papel estratégico para o Sistema Único de Saúde (SUS).
Além do diagnóstico de doenças e identificação de vetores para diversos agravos, os serviços
de Referência capacitam profissionais de saúde, prestam consultorias em suas áreas de
atuação e subsidiam ações em pesquisa científicas. Consequentemente, uma parcela
importante dos Serviços de Referência é reconhecida e/ou credenciada internacional ou
nacionalmente como centros colaboradores e/ou laboratórios regionais da Organização Mundial
de Saúde/Organização Panamericana de Saúde (OMS/OPS). Desempenham, ainda, um papel
de sentinela para a vigilância em saúde do país;

Serviços laboratoriais de coleções biológicas: As coleções biológicas tem como
função precípua o arquivamento e a conservação ex situ de material biológico testemunho da
memória epidemiológica, variação dos agentes etiológicos e dinâmica populacional dos vetores
de doenças tropicais. Constitui-se, portanto, em bancos de conservação do patrimônio
genético. Prestam importantes serviços especializados de identificação taxonômica, isolamento
e caracterização, diagnóstico histopatológico, doação e depósito de material biológico por
24 coleções biológicas institucionais, nas áreas de microbiologia (bactérias, fungos e
protozoários), zoologia (insetos, moluscos e helmintos) e histopatologia.

Atendimento especializado para portadores de hanseníase: Suspeita e confirmação
dos casos de hanseníase; diagnóstico dos quadros reacionais típicos da doença e neurites
hansênicas; diagnóstico de neuropatias periféricas a esclarecer; esclarecer diagnóstico de
recidiva da doença; elucidar diagnósticos diferenciais de hanseníase com outras doenças
granulomatosas e sistêmicas.

Tratamento clínico para hanseníase: Por meio de poliquimioterapia específica (PQT)
a todos os pacientes registrados; tratamento de intercorrências e ou complicações decorrentes
da PQT e dos quadros reacionais; tratamento das neurites hansênicas; manuseio da dor
neuropática e prevenção de incapacidades físicas decorrentes da doença.

Ensino: Atualização e capacitação de profissionais de nível médio e superior referenciados
da rede municipal e estadual, para execução de atividades de controle da hanseníase e
programa de estágio curricular na área de hanseníase.

Desenvolvimento de pesquisas: de interesse do Programa Nacional de Controle da
Hanseníase e participação em projetos de pesquisa científica, em hepatites agudas,
promovendo o ensino e interesse acadêmico.

Programa de Diagnóstico Precoce das Hepatites Virais do Estado do Rio de Janeiro
(HA): Realização do perfil bioquímico, testes moleculares e sorologias para hepatites virais A, B, C,
Delta e E. Triagem, por meio de testes rápidos, para hepatites A, B e C, leptospirose, dengue em
todos os casos suspeitos; monitorização e detecção precoce dos quadros graves por meio de
teste rápido de TAP e INR e inserção dos casos de insuficiência hepática no Programa de
Transplante Hepático do Hospital Geral de Bonsucesso; Atendimento aos contactantes e orientação
de imunização nos casos suscetíveis; rastreamento e notificação de surtos de hepatites virais.

Programa de Avaliação e Esclarecimento para Portadores Crônicos de Hepatites
Virais (PAE): Suspeita e confirmação dos casos de hepatites virais; acompanhamento dos
casos de hepatites crônicas e encaminhamento, em caso de necessidade de tratamento;
rastreamento de contactantes e indicação de vacinação. Programa de Acompanhamento do perfil
bioquímico e sorológico para o vírus da hepatite C, em casos de acidentes biológicos (AB).

Educação em saúde para pacientes e familiares: Aconselhamento e distribuição de
panfletos informativos e preservativos.
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Como acessar os serviços do IOC

LABORATÓRIO, ENSINO E ATENDIMENTOS DE ROTINA

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8 às 17h, exceto feriados

Por telefone:
Laboratórios: (21) 2562-1212 ou 2562-1200
Ensino: (21) 2562-1226

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Castelo Mourisco

Caixas de críticas e sugestões:
Disponível na unidade

Procedimentos e documentos para o agendamento dos atendimentos no
Ambulatório de Hepatites:

Carta de encaminhamento médico (constando motivo, resumo dos achados clínicos e
exames laboratoriais), documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, com exceção da quinta-feira, que é exclusiva para o
convênio Siasus, de 8h às 11h

Por telefone:
(21) 2598- 4438

Os exames para realização de testes moleculares para hepatite C pelo convênio
Siasus devem ser agendados pelo telefone (21) 2598-4275 e os pacientes
devem, além dos documentos acima, levar o guia do Apac.

Por carta e pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900, Pavilhão
108 (próximo à entrada da Rua Leopoldo Bulhões)

Procedimentos e documentos para o agendamento dos atendimentos no
Ambulatório de Hanseníase (Ambulatório Souza Araujo - ASA):

O atendimento laboratorial é oferecido mediante o encaminhamento de serviço
médico ou de saúde. A hanseníase tem cura e o tratamento é gratuito, oferecido
pelo Sistema Único de Saúde.

Horário de atendimento:
Segundas, terças e quintas-feiras, de 8h às 17h, e quartas e sextas-feiras, de 8h
às 12h, sendo que, na sexta-feira, o atendimento é exclusivo para familiares de
pacientes previamente agendados.

Por telefone:
(21) 2562-1594

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.040-900,
Ambulatório Souza Araújo



CARTA DE SERVIÇOS | FIOCRUZ90

8.9.15  Instituto Carlos Chagas (ICC / Fiocruz Paraná)

Unidade situada na cidade de Curitiba voltada para o desenvolvimento de pesquisas
em biologia molecular relacionadas aos problemas de saúde humana e veterinária,
desenvolvimento de produtos biotecnológicos, como reagentes para diagnóstico, vacinas,
antissoros e fármacos; PCR em tempo real e certificação de transgênicos. No ensino atua no
treinamento e formação de recursos humanos nas atividade de biociências e biotecnologia,
através de cursos avançados e de pós-graduação

Principais serviços

Desenvolvimento e produção de produtos biotecnológicos e insumos para prognóstico
e diagnóstico para vigilância epidemiológica e para atender demandas específicas de programas
de saúde pública do Ministério da Saúde (MS);

Desenvolvimento de pesquisas com patógenos relevantes para a saúde humana (doença
de Chagas, dengue, HIV, HCV, sífilis, hantavirus, entre outros), células-tronco, doenças crônicas
e degenerativas, utilizando a biotecnologia moderna, visando à produção de conhecimento e
à formação de quadros especializados para a sociedade;

Laboratórios para o desenvolvimento de projetos com células-tronco e lentivírus;

Laboratório de Nível de Biossegurança 3 (NB3), para a manipulação de agentes altamente
patogênicos;

Plataformas tecnológicas multiusuários, tais como: sequenciamento de larga escala de
DNA de segunda geração SOLiD 4 System, sequenciamento Ion Torrent PGM, microscopia
confocal, citometria de fluxo; espectrometria de massas;

Centro de referência para hantavirose para a Região Sul;

Ensino de pós-graduação stricto sensu: mestrado e doutorado acadêmicos na área de
biociências e biotecnologia;

Cursos de extensão na área de biociências e biotecnologia;

Produção de kits para ações de vigilância epidemiológica e insumos para o Kit NAT HIV/HCV
para controle de qualidade de sangue doado na hemorrede brasileira para o Ministério da Saúde.

Como acessar os serviços do ICC (Fiocruz Paraná)

LABORATÓRIOS, ENSINO E SERVIÇOS DE ROTINA

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(41) 3316-3230 / fax (41) 3316-3267

Pela internet:
www.icc.fiocruz.br

Por carta ou pessoalmente:
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader 3.775, CIC, Curitiba - PR, CEP 81.350-010,
campus do Tecpar, bloco C

ENSINO

Pela internet:
icc@fiocruz.br
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8.9.16  Fiocruz África

O escritório oficial da Fiocruz, na África, tem como finalidade articular, acompanhar e
avaliar os programas de cooperação em saúde, desenvolvidos pelas unidades da Fiocruz
com os países africanos, incluindo o Programa de Cooperação Interinstitucional com o Ministério
da Saúde de Moçambique.

Os programas de cooperação preveem  o intercâmbio profissional, com deslocamento
periódico de alunos e profissionais à Fiocruz, no Brasil, por períodos variados, para
complementação de treinamentos, capacitações e formações acadêmicas e aperfeiçoamento
técnico-profissional; reformulação dos Institutos Nacionais de Saúde e apoio diferenciado
para o fortalecimento dos sistemas de saúde dos países da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP); e transferência de tecnologia para a área de produção.

Principais serviços

Os programas de cooperação incluem:

Cursos de pós-graduação em diferentes áreas;

Capacitações em serviço;

Ensino a distância e formação politécnica;

Implantação e reformulação dos institutos nacionais de saúde dos países da CPLP;

Transferência de tecnologia para a área de produção e apoios diferenciados para o
fortalecimento dos sistemas de saúde dos países da CPLP.

Como acessar os serviços da Fiocruz África

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:
+258-2133-3671

Por carta ou pessoalmente:
Avenida 25 de Setembro 1.728, sala 3, 10º andar, Maputo, Moçambique -
Centro de Estudos Brasil-Moçambique / Embaixada do Brasil
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8.10  ESCRITÓRIOS

A Fiocruz possui, em fase de implantação e ainda não institucionalizados formalmente,
quatro escritórios localizados nas cidades de Campo Grande, Porto Velho, Fortaleza e Teresina,
que estão apresentados a seguir:

8.10.1  Fiocruz Mato Grosso do Sul

Inaugurado em 2011, o Escritório da Fiocruz em Mato Grosso do Sul encontra-se em
fase de implantação. Desenvolve atividades de ensino e pesquisa nas áreas temáticas de
saúde das populações indígenas, saúde das populações vulneráveis, saúde e sociedade,
meio ambiente: biodiversidade e agronegócio, em paralelo aos projetos de ampliação, visando
à consolidação de uma nova unidade da Fiocruz.

Principais serviços

Ações de ensino por área temática:

Saúde da população indígena: produção de material didático/educativo do curso de
especialização em atenção básica em saúde da família;

Saúde das populações vulneráveis: stricto sensu – curso de mestrado profissional de
vigilância em saúde das fronteiras; lato sensu – curso de especialização em atenção básica
em saúde do sistema prisional (modalidade de ensino a distância – EAD);

Saúde e sociedade: stricto sensu: mestrado profissional em saúde da família – presencial;
lato sensu: curso de especialização em atenção básica em saúde da família – EAD; programa
de formação em saúde e trabalho – EAD.

Ações de pesquisa por área temática:

Saúde da população indígena: mudanças socioambientais, saúde e nutrição entre o povo
indígena xavante do Brasil Central e avaliação das condições de saúde bucal da população
indígena;

Saúde das populações vulneráveis: implantação do Observatório da Saúde do Sistema
Prisional;

Meio ambiente e saúde: biodiversidade e agronegócios: avaliação química e
Farmacológica de Espécies Vegetais do Cerrado e Pantanal; Estudo das Cadeias Produtivas
e dos Empreendimentos Relacionados ao Agronegócio no Estado do Mato Grosso do Sul;
Identificar por Meio de Diagnóstico às Práticas Agrícolas Prejudiciais à Saúde e ao Meio
Ambiente; Desenvolvimento de Tecnologias Verdes para o Agronegócio; Sistema de Inovação
em Fitomedicamentos: uma Análise dos Desafios e da Complexidade da Inovação a Partir da
Biodiversidade Brasileira;

Saúde e sociedade: pesquisa clínica; observatório RH do SUS.
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Como acessar os serviços da Fiocruz Mato Grosso do Sul

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:
(67) 3346-4480 / 3346-4632 / 3346-4693 / 3346-2964

Por carta ou pessoalmente:
Rua Gabriel Abrão 92 – Jardim das Nações, Campo Grande – MS, CEP 79081-746

8.10.2  Fiocruz Rondônia

O Escritório atua principalmente, na área de inovação e pesquisa científica relacionada
às questões de saúde pública, desenvolvimento tecnológico, disseminação de informações
em saúde e formação de recursos humanos, em níveis de iniciação científica, mestrado,
doutorado e pós-doutorado, além de implantar, articular e acompanhar os programas de
cooperação em saúde desenvolvidos pela Fiocruz.

Principais serviços

Programa de pós-graduação stricto sensu para mestrado e doutorado, que atualmente conta
com 70 projetos em andamento e distribuídos nos 12 laboratórios especializados do Instituto;

Programa de iniciação científica e estágio monitorado realizados nos laboratórios;

Linhas de pesquisa com núcleos médico/ambulatoriais envolvendo diretamente a
população: unidades de saúde pública (grupo de hepatites, malária e leishmanioses);

Cursos e palestras de acesso público com uma linha de atuação voltada para a divulgação
dos avanços científicos e o aperfeiçoamento de profissionais da área da saúde.

Como acessar os serviços da Fiocruz Rondônia

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados

Por telefone:
Secretaria: (69) 3219-6000
Diretoria: (69) 3219-6010

Pela internet:
www.rondonia.fiocruz.br

Por carta e pessoalmente:
R. Da Beira 7.671 – BR 360, Km 3,5 – Lagoa – Porto Velho – RO, CEP 76.812-245
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8.10.3  Fiocruz Ceará

Em fase de implantação, desde fevereiro de 2009, a Fiocruz mantém um escritório técnico
na cidade de Fortaleza, que ainda se encontra em desenvolvimento. O escritório tem como
objetivos principais fortalecer a atenção primária à saúde e a Estratégia da Saúde da Família;
atuar na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação em fármacos, medicamentos,
equipamentos e materiais de saúde; e realizar pesquisas científicas direcionadas à realidade
ambiental e epidemiológica da região, entre outras atividades.

Como acessar os serviços da Fiocruz Ceará

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, exceto feriados (Horário de Fortaleza)

Por telefone:
(85) 3234-5281/ 3265-1832

Por carta ou pessoalmente:
Avenida Santos Dumont 5.753, Papicu, Fortaleza – CE, CEP 60.180-900,
Torre Saúde, Sala 1303

8.10.4  Fiocruz Piauí

Em fase de implantação, o Escritório da Fiocruz no Piauí, ainda em implantação, prevê
em seu projeto o desenvolvimento de estudos sobre biomas, doenças infecciosas, saúde do
trabalhador, saúde materno-infantil, entre outros campos, além do desenvolvimento de
programas de formação e ensino direcionados às demandas do estado. Por meio de parcerias
locais, regionais e federais, algumas das ações estão em andamento, como a realização de
seminários com lideranças locais e grupos de pesquisa focados em subsidiar a implantação
da unidade e a identificação das principais ações de cooperação, já existentes e potenciais,
entre a Fiocruz e as instituições e grupos de pesquisa piauienses.

Como entrar em contato com a Fiocruz Piauí

Pela internet:
E-mail: fiocruzpiaui@fiocruz.br
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Anexo
Portfólio de Serviços da Fiocruz
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