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É com imenso prazer que me apresento para concorrer novamente ao mandato de diretor 

do Instituto René Rachou. Para isto um dos primeiros passos é fazer um memorial, 

demonstrando o que já fiz profissionalmente, e apontando novos caminhos a serem 

trilhados. Este mergulho na minha vida profissional me levará a caminhos que às vezes 

ficaram escondidos, e que neste momento florescem e revelam o quanto foram 

importantes para mim, como se misturaram com a minha vida pessoal e o que 

representaram para a instituição. 

 

Recém-formado em medicina na Bahia, vim para Belo Horizonte fazer estágio no 

Hospital Evangélico. Neste hospital tive a oportunidade de conviver com profissionais 

médicos, que além de me formarem para exercer a clínica médica, me transmitiram 

valores éticos, humanísticos e sociais indispensáveis à prática da medicina. Devo 

mencionar o Emilio Grinbaum, um grande mestre que me encaminhou profissionalmente. 

Ele me apresentou ao Naftale Katz, que naquele momento estava precisando de um 

médico para compor sua equipe de pesquisadores no Laboratório de Esquistossomose. 

Assim, em 1976, fui contratado pela Fiocruz.   

 

O primeiro projeto do qual participei no Laboratório foi o ensaio clinico Fase II, 

multicêntrico, para avaliar a tolerância e a resposta ao praziquantel a diferentes esquemas 

terapêuticos, o primeiro realizado no mundo com o Schistosoma mansoni. Estudos 

posteriores de Fase III, também realizados por nós e por outros pesquisadores no Brasil, 

com inclusão de mulheres e crianças, confirmaram nossos dados iniciais, o que 

possibilitou a entrada do praziquantel no mercado. Com o advento desta nova droga com 

baixa toxicidade, e usado em dose única oral, foi possível realizarmos diversos estudos 

explorando a sua potencialidade. Fizemos a comparação com a oxamniquina que era a 

droga em uso naquele momento, avaliamos a possibilidade de resistência utilizando-a em 

repetidos tratamentos de pacientes que não se curavam e seu potencial para controle da 

Hymenolepis nana em uma comunidade fechada. 



Pude participar ainda de ensaios clínicos com o oltipraz, droga que demostrara boa 

tolerância e atividade, em estudos conduzidos na França e em países africanos. Esta 

droga, contudo, não entrou no mercado. Desenvolvemos também ensaios para a giardíase 

com o secnidazole e com o pamoato de pirantel para giardíase. Estes estudos clínicos 

desenvolveram em mim o rigor com a ética e com o método científico.  

 

Além de ensaios clínicos, pude ir a diversas comunidades onde conheci de perto como as 

pessoas viviam e como a esquistossomose se manifestava. Fui a áreas endêmicas que 

ainda não haviam sido submetidas a tratamentos coletivos e que foram estudadas 

anteriormente por Zigman Brener e Naftale Katz; áreas onde tentávamos o controle da 

doença com repetidos tratamentos e aplicação de moluscicidas, como em Peri-Peri 

(Capim Branco). Em outras, para avaliação da resposta imunológica ao parasito, como 

Divino do Traíras (em colaboração com Giovanni Gazzinelli do Laboratório de 

Imunologia), e avaliação da ultrassonografia no diagnóstico da esquistossomose, como 

em Canabrava (Montalvânia). 

 

Gostaria de chamar a atenção para a experiência que considero mais importante que vivi 

profissionalmente. Foi Comercinho a primeira cidade que visitei, ainda em 1976, quando 

encontramos uma prevalência da esquistossomose de 70%, com 6,9% de casos com a 

forma hepatoesplênica. Logo após, junto com a Maria Fernanda F. Lima e Costa, 

examinamos toda a comunidade, tema da sua tese em medicina Tropical e que deu 

importantes contribuições para o conhecimento da doença. Com a chegada do 

praziquantel ao mercado pudemos começar o tratamento dos casos positivos na área e 

demostramos o papel da quimioterapia no controle da morbidade. Com a implantação de 

água encanada e fossas nas residências houve também uma diminuição considerável da 

prevalência na cidade. 

 

Tive experiências também com casos agudos desta endemia, quando fomos contatados 

pelo pessoal do exército para tratar cerca de 30 soldados que haviam se infectado em 

treinamento em uma área militar. Descrevemos melhor esta fase da doença e pude me 

aproximar do grupo de professores da UFMG, que se tornaram grandes amigos. Produtos 

de todas estas experiências científicas estão registradas em meu currículo lattes:           

 http://lattes.cnpq.br/3203421030798617                         

 



Convivi com colegas do laboratório que foram muito importantes em minha vida e com 

os quais mantenho relações de afeto, até hoje. Sem esta convivência e sem a liderança do 

Naftale não teria sido possível enfrentar todos os desafios, nem termos avançado tanto na 

contribuição científica para o conhecimento da esquistossomose. 

 

Participei de vários Simpósios e Congressos científicos, como membro de mesas-

redondas, palestrante e/ou coordenador de cursos durante estes eventos. Gostaria de 

mencionar minha participação desde o inicio, em 1986, do Programa Integrado de 

Esquistossomose, tanto nas Reuniões de Pesquisadores, quanto do Simpósio 

Internacional de Esquistossomose. Tenho o prazer de ser o coordenador deste programa 

desde 2017. 

 

Além da participação em projetos de pesquisa fui chefe do Laboratório de 

Esquistossomose do IRR, Membro da Câmara Técnica de Pesquisa da Fiocruz e do 

Conselho Deliberativo do CPqRR. Participei da política institucional, tendo sido eleito 

coordenador regional da Associação dos Servidores da Fiocruz (ASFOC), membro da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes quando ainda éramos regidos pela lei CLT, 

e fui delegado em vários Congressos Internos que ocorreram a partir de 1988, além de 

todos os fóruns de decisão institucional.  

 

Ocupei os cargos de secretário da regional da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 

(1986-1988), tesoureiro da SBMT (1986-1988), Assessor técnico da Fundação de 

Amparo à Ciencia e Tecnologia do Estado de Pernambuco (1991). 

 

Orientei quatro alunos de Iniciação Científica, conseguindo bolsas do CNPq e FAPEMIG 

e participei do Comitê de Orientação de Josélia Firmo, no seu Mestrado. Tenho orgulho 

dela e do Sergio Viana Peixoto, meu aluno de IC que se tornaram colegas no IRR. 

 

No final da década de 1990, cursei o programa de mestrado em Medicina Veterinária 

Preventiva - Epidemiologia da Escola de Veterinária da UFMG, cumprindo todos os 

créditos regulamentares. No entanto, por ter assumindo a direção do CPqRR, em 1998, 

não consegui conciliar as atividades acadêmicas com a gestão e assim, não defendi a 

minha dissertação. 

 



Em dezembro de 1997, tomei posse como diretor do Centro de Pesquisas René Rachou. 

Na ocasião, Eloy de Souza Garcia era presidente da Fiocruz. Foi um período de muita 

dedicação e aprendizado.  

 

Fizemos uma gestão respeitando as instâncias decisórias. Realizamos vários Encontros 

de Trabalho, ocasião em que pudemos fazer o planejamento institucional com a 

participação de todos os servidores. Neste período criamos dois laboratórios (Educação 

em Saúde e Imunopatologia). A produção de artigos científicos aumentou 

consideravelmente, de 65, em 1997, para 92, em 2004. Em 2005, já tínhamos cinco 

registros de patente. Isto tudo com apenas 30 pesquisadores. Nossos concursos somente 

repuseram as vagas daqueles que se aposentaram durante a minha gestão. 

 

Em 2001, com a eleição do Paulo Buss para presidente, a Fiocruz tomou novo impulso 

com programas indutores de pesquisa, bem como a reorganização dos serviços de 

referência. Tínhamos que implantar a qualidade nos nossos cinco serviços de referência 

e contamos inicialmente com Ana Beatriz, da vice-presidência de Ambiente e Referência, 

e posteriormente com Ivanete Milagres, que expandiu o programa para todos os 

laboratórios de pesquisa, e finalmente implantamos o Programa de Qualidade do CPqRR, 

em 2004. 

 

Modernizamos e profissionalizamos nossa administração com o empenho de Valeria 

Falcão, utilizando técnicas de planejamento estratégico, gestão da qualidade e gestão 

participativa, o que permitiu o crescimento de todos. Trabalhamos também com o grupo 

de técnicos de laboratório, realizando vários encontros e oficinas de trabalho para 

demonstrar sua importância na produção do conhecimento que se realizava na instituição, 

e atualizá-los em novas técnicas. Possibilitamos que colegas pudessem concluir o ensino 

médio do Telecurso, em 2000. Assim, em dezembro de 2003 realizamos a cerimônia de 

formatura de nove servidores. Foi um dia muito especial, que reafirmou minha convicção 

de que a educação é transformadora e permanente, e que naquele momento estávamos 

completando uma importante etapa. O desenvolvimento dos servidores era o 

desenvolvimento da Instituição. 

 

Para descentralizar a demanda do Comitê de Ética em Pesquisa – Fiocruz, e contando 

com a expertise que já existia na Unidade, criamos o nosso CEP em Pesquisa em março 



de 1999, credenciado definitivamente pelo CONEP em julho, que em despacho destacou 

a importância dos Comitês para a “implementação no país, de uma cultura ética 

democrática, na defesa da comunidade científica, do cidadão e da sociedade”. 

 

Para resgatar a memória institucional e homenagear Zigman Brener, ilustre cientista que 

ajudou a construir a história do Centro, lançamos o livro (em parceria com a Casa de 

Oswaldo Cruz), “Inovando a Tradição: Zigman Brener e a Parasitologia no Brasil”, em 

dezembro de 2004. Foi uma homenagem muito importante para a preservação da nossa 

história.  

 

Diante da longa experiência acumulada pela Instituição e pelos seus pesquisadores na 

formação e orientação de estudantes de nível superior, em 2002, foi submetido e aprovado 

pela CAPES (com nível 4), o Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, 

mestrado e doutorado acadêmico, concentrando-se em três áreas: Saúde Coletiva, 

Biologia Celular e Molecular e Doenças Infecciosas e Parasitárias. No ano de 2003 

iniciaram-se as atividades, e a primeira dissertação foi defendida em 2005. Este programa 

foi um marco relevante para Instituição e para minha segunda gestão. 

 

Em 1999, em parceria com a COC, trouxemos para Belo Horizonte a exposição “Carlos 

Chagas” em comemoração aos 90 anos da descoberta da doença de Chagas. Durante o 

ano comemorativo, comparecemos a eventos em Oliveira, cidade de nascimento de 

Carlos Chagas, e Lassance, quando foi inaugurado museu em um dos espaços utilizados 

por Chagas durante a descoberta da doença. 

 

Em 2000 coordenei, junto com Virginia Schall, no Palácio das Artes, o evento “O CPqRR 

no centenário da Fiocruz: os desafios da ciência no século XXI”, ocasião em que a COC 

montou uma exposição sobre o centenário e fizemos mesas-redondas e oficinas “Falando 

de ciência com jovens”, para pensarmos o futuro da ciência no século que se iniciava. Na 

ocasião recebi a Medalha do Centenário do Instituto Oswaldo Cruz – Um século de 

Ciência. 

 

Um dos grandes problemas que enfrentei na gestão, e que ainda não está solucionado, é 

o do espaço físico. Ao terminar meu mandato, tendo realizado vários estudos de 

viabilidade, deixei quatro opções para continuarem a ser negociadas com a presidência 



da Fiocruz: (1) lote do estacionamento ao lado do CPqRR, que pertence à Arquidiocese 

de Belo Horizonte, (2) lote pertencente à Fundação Carlos Chagas, na Cidade Nova, (3) 

lote pertencente à Universidade do Estado de Minas Gerais, tambem na Cidade Nova e 

(4) lote no Parque Tecnológico - BHTec. Após minha saída, a Instituição optou pelo 

BHTec e o processo está em andamento. 

 

Em 2005, estimulado por Tania Celeste e Fabio Arlindo, que à época compunham a 

Presidência da Fiocruz, me candidatei à direção da Fiocruz Amazônia. Aquela era a 

primeira eleição para diretor da Unidade. Eu estava no período final da minha gestão no 

René Rachou e avaliei que poderia contribuir para o desenvolvimento da Instituição. Era 

um imenso desafio! 

 

Quando cheguei ao ILMD já havia o Mestrado “Saúde, Sociedade e Endemias na 

Amazônia”, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a 

Universidade Federal do Pará (UFPA). 

 

Como havia um grande déficit de doutores na região foi formulado – com a colaboração 

de unidades ENSP, IFF e do Instituto Aggeu Magalhães –, um consórcio de seus 

programas de pós-graduação em saúde pública, que abriram a primeira turma do 

doutorado em 2006 e, em 2009, a segunda turma. Esta ação foi relevante, tanto para a 

formação dos servidores da Instituição, quanto para os quadros da universidade e de 

outras instituições da região.  

 

Houve também, nesse período, a oferta de cursos de especialização e atualização, tanto 

por demanda dos serviços de saúde, quanto pela necessidade de formar profissionais em 

áreas que consideramos estratégicas. Assim, em colaboração com a COC, ICICT, IOC, 

IAM, ENSP, oferecemos cursos de História da Saúde na Amazônia, Jornalismo 

Científico, Divulgação Científica, Saúde e Ambiente, Vigilância Epidemiológica, 

Vigilância Sanitária, entre outros. 

 

Conseguimos realizar no ILMD, em junho de 2007, o 18th Course on Biology of Diseases 

Vectors, coordenado por Marcelo Jacobs-Lorena, pesquisador sênior da Universidade 

Johns Hopkins, do qual participaram alunos pós-graduados com experiência em 

entomologia, de várias partes do mundo, e com a participação dos melhores professores 



especialistas da área. O curso foi um sucesso e deu visibilidade à instituição, 

proporcionando que profissionais de vários países conhecessem um pouco da realidade 

da Amazônia brasileira.  

 

Procuramos sempre estimular os servidores em sua formação profissional. Com a entrada 

de novos pesquisadores (através de concurso ou de bolsas conveniadas com a Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - Fapeam), criamos condições para a 

pesquisa de campo e melhoria da infraestrutura laboratorial. Credenciamos junto à vice-

presidência de pesquisa, plataformas tecnológicas (a Plataforma de Genômica nasceu de 

uma parceria com a Fundação Alfredo da Mata - FUAM). Também foram credenciadas 

as Coleções de Fungos e a Coleção de Bactérias da Amazônia, no Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético Biológicas. Estimulamos a criação do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) e estruturamos a câmara técnica de pesquisa. Estas ações permitiram 

o crescimento da instituição, bem como da sua produção científica. 

 

Importante mencionar que, em 2005, o Conselho Deliberativo da Fiocruz reconheceu o 

pajé Gabriel dos Santos Gentil como pesquisador do conhecimento tradicional de sua 

etnia, tucanos, que naquele período trabalhava no ILMD. Talvez tenha sido uma das 

primeiras personalidades indígenas que, para além dos cânones acadêmicos ocidentais, 

obteve tal reconhecimento. 

 Neste mesmo ano participei da comemoração dos cem anos da visita de Oswaldo Cruz à 

Amazônia, em evento realizado no Palácio Rio Negro, em Manaus, pela Casa de Oswaldo 

Cruz, em parceria com o ILMD. Estas ações fortaleceram a interação entre unidades e a 

integração institucional na região. 

 

Ao final de 2005, implantamos o Programa de Desenvolvimento em Gestão – PDG, para 

permitir a indução do desenvolvimento de habilidades, de modo a criar alternativas de 

aperfeiçoamento do trabalho. O Programa incorporou conceitos e técnicas do 

planejamento estratégico, gestão participativa e gestão da qualidade, o que permitiu a 

profissionalização da gestão. Com o crescimento e organização da Unidade, ela tornou-

se, em 2012, Unidade Gestora, isto é, foi concluída a descentralização administrativa e 

financeira. 

 



Já em 2006, obtivemos o maior número de vagas no concurso público realizado pela 

Fiocruz, e para ampliar o espaço do Centro conseguimos comprar, com recursos 

provindos de emenda parlamentar da senadora Vanessa Griziotin, casa vizinha à sede. O 

local serviu inicialmente para instalação da biblioteca, escritório de pesquisadores e 

almoxarifado, permitindo, assim, ampliar o Laboratório Multiusuário que atendia a todos 

os pesquisadores da área biomédica. 

 

Também conseguimos, através de um Termo de Cooperação com o INCRA, a cessão de 

uso de imóvel que eles possuíam em Rio Pardo, distrito de Presidente Figueiredo, para 

servir de apoio a projetos de campo desenvolvidos por pesquisadores do Centro naquela 

região. 

 

Citando João Cabral de Melo Neto, “Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará 

sempre de outros galos”, gostaria de chamar a atenção para o importante papel que outras 

unidades da Fiocruz tiveram para que a Fiocruz Amazônia pudesse cumprir sua missão 

de inserção regional. Era necessário trabalhar em estreita cooperação com todos. Isso nos 

proporcionou um entendimento amplo das possibilidades de ação da Fiocruz e da sua 

importância para região amazônica. Conseguimos agregar as unidades regionais, daí 

surgindo o Fórum das Unidades Regionais (FUR) como: “espaço de reflexão, articulação, 

intercâmbio de experiências e discussão técnico-política sobre temas comuns às unidades, 

para proposição, aprimoramento e integração de ações relacionadas à pesquisa e 

inovação, ao ensino e à gestão em saúde, visando a contribuir para o fortalecimento da 

presença nacional e regional da Fiocruz no território”, descrito em seu relatório 2011-

2016. Esta iniciativa de sucesso reforça o papel das unidades na condução da Fiocruz, e 

espero que ela seja reforçada e ampliada para que todas as unidades possam participar. 

 

Tive a oportunidade de participar da Agenda Estratégica Regional, fortalecendo o papel 

da Fiocruz no Acordo Multilateral de Cooperação Técnica-Científica em Saúde das 

Instituições da Amazônia, rede da qual participavam 16 instituições de C,T&I da 

Amazônia brasileira. A rede foi criada e incentivada pelo governo brasileiro para definir 

uma agenda estratégica para o desenvolvimento da região, devido à sua biodiversidade e 

à vulnerabilidade social de parte significativa da população. Posteriormente reconheceu-

se a importância de expandi-la para os diversos países que compõem a Amazônia 

(Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), criando-se a 



Rede Pan-Amazônica de C,T &IS, em parceria com a Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) e com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).  

 

A Fiocruz Amazônia participou de diversas iniciativas de ciência, tecnologia e educação: 

Plano Estratégico do Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 2012-2030 (Polo 

C,T&I); Sistema de C,T&I estadual, como membro do Conselho Superior da FAPEAM, 

na vice-presidência do Fórum Estadual de Gestores das Instituições de Ensino e Pesquisa; 

Membro do Fórum de Inovação do Estado do Amazonas, além da Associação das 

Unidades da Amazônia – UNAMAZ. 

 

Nesse período conseguimos uma aproximação estreita com praticamente todas as 

instituições do estado do Amazonas, como: UFAM, INPA, Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA), Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado – FMT/HVD, 

Fundação Alfredo da Mata - FUAM, Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia 

do Amazonas (Hemoam), SUSAM e COSEMS. 

 

Tenho certeza de que esse grande desafio de gestão foi muito proveitoso para minha vida 

profissional, e que consegui que o ILMD se tornasse uma unidade estável, produtiva, com 

um quadro profissional competente e motivado. Fique muito emocionado quando recebi 

dos funcionários do Centro uma placa de reconhecimento e agradecimento ao meu 

trabalho. 

 

Após o término da minha gestão no ILMD voltei para o René Rachou, em maio de 2013, 

para participar da gestão de Zélia Profeta, como vice-diretor de pesquisa e referência. Em 

abril de 2015 integrei a equipe do Grupo de Pesquisa Clínica e Políticas Públicas em 

Doenças Infecto-Parasitárias (PCPP), onde me encontro atualmente. Neste grupo pude 

participar do projeto coordenado por Ana Rabello, “Programa colaborativo de P&D de 

novas alternativas terapêuticas e de diagnóstico para doenças negligenciadas”. Os 

primeiros relatórios preliminares estão disponíveis em: 

http://prioridadesdnts.minas.fiocruz.br.  

 

Também em 2015 fui convidado a participar do Comitê Consultivo do “Projeto Eliminar 

a Dengue”, posteriormente denominado World Mosquito Program, que está sob a 

coordenação, no Brasil, do pesquisador do IRR Luciano Moreira Andrade. Tendo 



acompanhado o programa desde então, os dados recentes são muito animadores. Em 

Niterói, os pesquisadores mostraram que apesar da heterogeneidade espacial dos 

resultados entomológicos, áreas onde a intervenção com mosquitos com Wolbachia 

foram liberados, ocorreu redução da incidência de dengue e chincungunha, quando 

comparada à área controle. Estes resultados confirmam dados anteriormente alcançados 

pelo WMP na Indonésia. 

Em 2017 fui eleito coordenador do Programa de Pesquisa Translacional em 

Esquistossomose, programa institucional da Fiocruz que congrega todos os pesquisadores 

da área de esquistossomose, e que desde 1986 vem trabalhando em estreita colaboração 

com a SVS/MS, identificando prioridades para fomento da pesquisa e dando respostas às 

necessidades do serviço (www.schisto.fiocruz.br). No ano de 2008, tive o prazer de 

receber a medalha Pirajá da Silva, em comemoração aos cem anos da descoberta da 

esquistossomose no Brasil. 

Em 2019, a convite da diretoria do IRR, assumi a coordenação de projeto para a 

preservação da memória institucional, com o objetivo de promover a organização, 

preservação e divulgação dos acervos culturais e técnico-científicos da Fiocruz Minas. 

Com uma pequena equipe composta por uma historiadora, uma museóloga e uma aluna 

de arquivologia já publicamos 24 textos disponibilizados no site institucional 

(http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/trajetoria-historica-e-atuacao-do-instituto-rene-

rachou/), 28 episódios do Podcast História ConsCiência, disponível em diferentes 

plataformas (https://www.breaker.audio/historia-consciencia), e mais de 2.500 objetos 

museológicos identificados/classificados. Além disso, estão sendo organizados os 

acervos bibliográficos dos pesquisadores Zigman Brener, Naftale Katz, João Carlos Pinto 

Dias e José Pellegrino. Este é um projeto que me realiza profissionalmente. 

No presente ano, com o apoio de colegas, resolvi me candidatar à direção do IRR. Em 

discussões preliminares ficou decidido que construiríamos um programa de gestão para 

o quadriênio 2021 – 2025, a partir das propostas que existem de discussões realizadas 

para planejamento da unidade, além das que surgissem dos debates com a comunidade 

no período eleitoral. Este diálogo terá como ponto de partida compromissos que eu 

assumirei para próxima gestão, os quais apresento abaixo: 



1. Realizar gestão democrática, transparente e ética, fortalecendo o IRR para 

enfrentamento dos constantes desafios sociais, em consonância com diretrizes 

nacionais e internacionais, e com as demandas da sociedade; 

 

2. Propiciar maior integração institucional ao Sistema Fiocruz; 

 

3. Fortalecer a ciência, a tecnologia e a inovação em saúde para que sejam gerados 

conhecimentos que atendam às necessidades do Sistema Único de Saúde;  

 

4. Promover a qualidade na vigilância em saúde e na assistência, integrando-as às 

atividades do SUS; 

 

5. Contribuir para o fortalecimento da educação na instituição, para formar 

profissionais capazes de atender às necessidades da sociedade; 

 

6. Estimular as áreas da informação, comunicação e divulgação científica dando 

maior visibilidade à instituição e aproximando-a cada vez mais da comunidade; 

 

7.  Valorizar e fortalecer o apoio técnico e a gestão administrativa do IRR, 

reconhecendo o importante papel de todos colaboradores na política de C,T&I e 

da educação; 

 

8. Proporcionar aos trabalhadores um ambiente saudável, que possa estimular sua 

motivação profissional, e consequentemente sua produtividade. 


