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Carta do Diretor

Neste ano de 2019, um novo ciclo se 
inicia. Ao chegarmos aos 25 anos de 
institucionalização da Fiocruz no Estado 
do Amazonas, avistamos os símbolos de 
uma trajetória marcante e desafiadora 
desde o começo.
Neste momento de comemoração, 
esta edição  da nossa revista traz para 
você, caro (a) leitor (a), um apanhado de 
momentos e pessoas que representam 
todo um movimento político e 
engajamento social para a realização do 
sonho traçado há mais de 100 anos por 
desbravadores da ciência, liderados por 
Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Sim, a 
Fiocruz está presente na Amazônia desde 
o início do século 20, demonstrando 
preocupações científicas com a saúde 
e bem-estar dos que moravam nesta 
região. 
A história do ILMD/Fiocruz Amazônia 
começa com uma visão de futuro – a 
Fiocruz deveria ter suas raízes em todas 
as regiões do território brasileiro. Esse 
processo se iniciou em 21 de janeiro 
de 1994, com a assinatura de Convênio 
entre a Fundação Oswaldo Cruz, 
representada pelo então presidente, 
Dr. Carlos Medicis Morel, o Governo 
do Estado do Amazonas, na pessoa do 
então governador Gilberto Mestrinho, 
e a Universidade do Amazonas (hoje 
Universidade Federal do Amazonas – 
Ufam), na gestão do Dr. Nelson Fraiji.
Reunimos, nesse singelo material 
editorial, histórias contadas por 
personagens que presenciaram a 
construção do Instituto Leônidas & 

Boa leitura!

Maria Deane/Fiocruz Amazônia, desde 
o plano das ideias. Crescemos muito de 
lá para os dias atuais, de uma salinha 
cedida, passando a uma sede com 
plataformas tecnológicas, laboratórios 
de alto desempenho científico e 
tecnológico no campo da saúde e uma 
equipe de excelência, constituída por 
pesquisadores que vieram de outras 
regiões do país e por profissionais 
formados e concursados no Amazonas. A 
busca por melhorias para as populações 
locais sempre foi nosso foco de atuação.
Ao atingir o jubileu de prata, 
comemoramos as conquistas sabendo 
que temos muito a fazer na concretização 
do projeto da Fiocruz como imperativo 
na defesa da democracia, na redução 
das desigualdades regionais e inter-
regionais. Neste cenário, entendemos 
que somos capazes de colaborar para 
o estabelecimento de políticas públicas 
que assegurarão o acesso universal, 
integral e equânime à saúde, em todo 
território brasileiro.
Contamos com a participação de todos 
para superar desafios e desenvolver a 
região com sustentabilidade. Vamos 
juntos em busca do cumprimento 
da missão da Fiocruz na Amazônia: 
Contribuir para a melhoria das condições 
de vida e saúde das populações 
amazônicas e para o desenvolvimento 
científico e tecnológico regional, 
integrando a pesquisa, a educação e 
ações de saúde pública.

Sérgio Luiz Bessa Luz 
Diretor do ILMD/Fiocruz Amazônia
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SAÚDE
EM NOTA

Estratégias para saúde 
nas fronteiras é tônica de 
debate na Colômbia

Pesquisadores do Instituto Leônidas & 
Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia),  
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) 
e Institut de Recherche Pour le 
Développement (IRD) reuniram-se com 
gestores e pesquisadores da Universidade 
Nacional da Colômbia – Sede Amazônia 
(UNAL), em Letícia (Colômbia), para 
compartilhar informações sobre ações 
institucionais e discutir possíveis 
estratégias para a melhoria da saúde na 
fronteira, sob um olhar interdisciplinar e 
intercultural. Participaram também do 
Encontro na UNAL, o representante da 
Assessoria de Assuntos Internacionais 

do Ministério da Saúde (Aisa-MS), 
Edgard Magalhães, e o representante 
da Secretaria Departamental de Salud 
Amazonas, Jose Hernan Becerra.  
A ideia é alinhar esforços conjuntos de 
cooperação internacional, contemplando 
principalmente a zona fronteiriça entre 
Brasil e Colômbia. O evento foi realizado 
na primeira semana de junho, dias 5 e 6.
Para o diretor do ILMD/Fiocruz Amazônia, 
Sérgio Luz, o encontro foi um passo para 
se fazer uma estratificação em vigilância 
em saúde na fronteira, com a qual os 
parceiros possam colaborar. 

FOTO:  Marlúcia SeixasPOR: Marlúcia Seixas
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SAÚDE
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Fiocruz Amazônia oficializa Projeto 
QualificaSUS 

Qualificar mais de 5 mil trabalhadores 
do SUS no Amazonas, por meio de 
cursos presenciais, é o que pretende o 
ILMD/Fiocruz Amazônia com o Projeto 
QualificaSUS. A iniciativa, que conta 
com apoio da bancada parlamentar do 
Amazonas, intermediada por emenda 
do senador Omar Aziz, recebeu em 27 de 
maio mais uma importante contribuição, 
a oficialização de parceria com o 
Conselho de Secretários Municipais de 
Saúde do Amazonas (Cosems-AM).
Em encontro ocorrido no Salão Canoas, 
na Fiocruz Amazônia, foram recebidos 
secretários de diversos municípios e 
de Manaus, a direção do Cosems-AM, 
do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems), e o 
senador Omar Aziz. Fizeram parte da 
mesa: o diretor da Fiocruz Amazônia, 
Sérgio Luz, a médica da Fundação 

Centro de Controle de Oncologia do 
Estado do Amazonas (Fcecon), Mônica 
Bandeira de Melo, o presidente do 
Cosems-AM, Januário da Cunha Leite, o 
vice-presidente do Conasems, Wilames 
Freire Bezerra, o secretário municipal 
de Saúde de Manaus (Semsa), Marcelo 
Magaldi Alves, e o senador Omar Aziz.

FOTO:  Eduardo GomesPOR: Marlúcia Seixas
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MULTIMÍDIA

FILME 
Oswaldo Cruz na Amazônia

TECNOLOGIA
Aplicativo Siss-Geo 

No início do século 20, após a implantação das campanhas sanitárias 
no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz partiu para a Amazônia, em viagem 
de inspeção sanitária aos portos do Brasil. Em 1910, realizou campanha 
contra a febre amarela em Belém e, em visita às obras de construção da 
estrada de ferro Madeira-Mamoré, estabeleceu um Plano de Combate 
à Malária na região. Quase um século depois, utilizando filmes, 
fotografias, caricaturas, cartas e relatórios do cientista, uma equipe 
de pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) refez seu 
percurso e gerou este documentário, que resgata a memória e atualiza 
as principais questões de saúde por ele levantadas.

O Sistema de Informação em Saúde Silvestre - 
SISS-Geo existe para gerar, a partir de observações 
georreferenciadas de animais, modelos de alerta 
de doenças na fauna silvestre, especialmente 
aquelas com potencial de acometimento humano, 
possibilitando ações de vigilância e prevenção à 
saúde.
O aplicativo SISS-Geo Android foi elaborado para 
que você possa registrar, online ou offline, suas 
observações de maneira rápida, simples e eficiente, 
contribuindo de forma direta com a construção de 
um sistema de utilidade pública para prevenção de 
doenças, em animais e em pessoas. 
Para tanto, o SISS-Geo Android permite:
- O cadastro de usuário, tornando você um 
colaborador do sistema.
- O envio de informações sobre os animais, sua 
localização, características do ambiente e fotos.
- A consulta de todas as suas informações.
- O envio de sugestões, dúvidas e até mesmo críticas 
ao sistema.
O SISS-Geo integra o Centro de Informação em 
Saúde Silvestre (CISS) da Fundação Oswaldo 
Cruz em parceria com o Laboratório Nacional de 
Computação Científica (LNCC).

Realização: Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) 

Direção:  Eduardo Vilela Thielen e Stella Oswaldo Cruz Penido 

Gênero: Drama

Ano: 2002 

Distribuição:  VideoSaúde Distribuidora Vídeo disponível em acesso aberto. Assista ao 
Treiler Oficial

Plataformas: Android/iOS

FOTO:  Divulgação

FOTO:  Divulgação
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ENTREVISTA

5 PERGUNTAS 
PARA...
SÉRGIO LUZ, 
DIRETOR DO ILMD/
FIOCRUZ AMAZÔNIA

POR

Cristiane Barbosa

FOTO

Eduardo Gomes

Há dois mandatos à frente da Fiocruz 
Amazônia, o diretor do Instituto, o biólogo 
Sérgio Luz, fala nesta entrevista sobre os 
desafios de estar no comando de uma 
instituição de pesquisas em saúde que 
se instalou 25 anos na Amazônia. Doutor 
em Biologia Parasitária, o pesquisador 
atua na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
desde 1987, onde iniciou sua caminhada 
acadêmica, no Laboratório conduzido pelo 
Prof. Leônidas Deane, reconhecidamente 
um dos maiores parasitologistas do 
Brasil, e pela pesquisadora Maria Deane, 
patronos da Fiocruz Amazônia. 
Nesta entrevista à Fiocruz Amazônia 

Revista, Sérgio Luz relembrou fatos 
importantes na história do ILMD/Fiocruz 
Amazônia e também destacou os avanços 
na infraestrutura institucional. O gestor 
indica os próximos passos da instituição 
para o desenvolvimento da pesquisa em 
saúde na Amazônia. Leia a entrevista na 
íntegra a seguir:

Fiocruz Amazônia Revista - O senhor é 
pioneiro do ILMD/Fiocruz Amazônia. Do 
início até hoje como o senhor analisa a 
evolução do grupo de pesquisadores 
do Instituto?  

Five questions for throughout its... Sérgio 

Luz, Director of the Fiocruz-ILMD

In this interview with the Fiocruz Amazônia 

newsletter, Sérgio Luz, recalled important initial 

facts in the history of Fiocruz-ILMD and also 

highlighted the advance in the institution´s 

infrastructure. The manager also indicates 

the institution‘s next strategic steps for the 

development of health research in the Amazon.

05 preguntas para Sérgio Luz, director 

del ILMD/Fiocruz Amazonía

En esta entrevista a la Fiocruz Amazônia 

Revista, Sérgio Luz, recordó los hechos 

importantes en el comienzo de la historia 

del ILMD/Fiocruz y también recalcó la 

infraestructura institucional. El director 

también indicó los próximos pasos 

estratégicos para el desarrollo de la 

investigación en salud en la Amazonía. 
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SÉRGIO LUZ

Doutor em Biologia 
Parasitária pela Fundação 
Oswaldo Cruz.

Diretor e Pesquisador Titular 
da Fundação Oswaldo Cruz 
no Instituto Leônidas & Maria 
Deane/Fiocruz Amazônia.

Atua principalmente 
em ecologia de doenças 
transmissíveis na Amazônia. 

Sérgio Luz – Eu já trabalhava na Fundação 
Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, desde 
1987, quando integrei, como estagiário 
recém-formado, o grupo do professor 
Leônidas Deane, que tinha projetos 
voltados à transmissão de malária e 
entomologia.  Na época, tínhamos 
projetos em Rondônia e em grandes 
empreendimentos, como nas hidrelétricas 
de Balbina (AM), Tucuruí (PA) e Samuel 
(RO). Em 1998, quando prestei concurso 
para a Unidade da Fiocruz no Amazonas, 
já conhecia bem a região amazônica. 
A Fiocruz estava sendo implantada no 
Hospital de Medicina Tropical. O concurso 
foi para mim uma oportunidade de vir 
para cá e dar continuidade ao objeto da 
minha pesquisa, que sempre teve foco na 
região amazônica. 

Posso afirmar que, de quando cheguei 
aqui até hoje, a Unidade da Fiocruz no 
Amazonas teve avanços bem significativos, 
principalmente em termos  de estrutura. 
Naquele momento, a Fiocruz já  tinha 
saído do espaço cedido pela Fundação 
de Medicina Tropical e estava na Sucam, 
que hoje se chama Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa). Então, me incorporei 
ao grupo que lá estava sob a direção do 
Dr. Luciano Toledo, juntamente com 
alguns colegas que  passaram no mesmo 
concurso, sendo duas tecnologistas: Kátia 
e Rita, além da Evelyne. Foi ali que tudo 
começou. Mas antes disso, houve um 
grande passo de articulação política, de 
implementação, que foi coordenado pelo 
Dr. Marcus Barros e depois continuado 
pelo Luciano. Naquele tempo, as 
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A Fiocruz Amazônia como ela é, 
foi única, desde a nascença até 
o seu processo de crescimento.

dificuldades eram grandes porque não 
tínhamos equipe suficiente para as 
demandas, não havia muitos concursos, 
então, a formação do grupo de trabalho 
foi se dando aos poucos.
Tivemos, em  1999, a oportunidade 
de sediar um curso internacional de 
Entomologia Médica, o qual coordenei 
junto com Dr. Marcelo, que, à época atuava 
na Case Western Reserve University 
(hoje, na Johnʼs Hopkins), no ano em que 
comemoramos os 100 anos da Fiocruz.  
Da articulação para o curso acontecer 
em Manaus, junto com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), conseguimos 
materiais essenciais para montagem de 

um laboratório de pesquisa. Então,   a partir 
do curso e, por meio de um convênio com 
Exército, ocupamos um espaço pequeno 
perto do zoológico, no Centro de Instrução 
de Guerra na Selva (Cigs). Adaptamos o 
espaço físico e iniciamos ali a pesquisa 
de laboratório. Compramos microscópio, 
equipamentos para biologia molecular – 
de lá começou uma parte do que a gente 
chamava na época de biodiversidade 
em saúde, que eram as pesquisas 
biológicas que precisam  de apoio de 
laboratório, insumos e equipamentos 
para desenvolver os projetos.  Foi assim, 
que a biodiversidade começou. 
Por outro lado, a área da sociodiversidade 
também não tinha infraestrutura 
para trabalhar com a pesquisa social e 
epidemiológica. Naquela época o acesso 

à internet era   complicado. Mas, enquanto 
isso, acontecia a obra para construção 
do prédio atual. O então presidente da 
Fiocruz, Elói Garcia, inaugurou em 2000 
a primeira parte do prédio, localizada no 
fundo do terreno, junto com o núcleo inicial 
da gestão. Tinha uma gestão aqui, mas 
pequena porque tudo era centralizado 
no Rio de Janeiro,  ainda não tínhamos a 
descentralização administrativa. 

Fiocruz Amazônia Revista - Como o 
senhor vê o avanço na infraestrutura 
que inicialmente era constituída de 
uma sala ainda no, então, Hospital de 
Medicina Tropical e hoje, 25 anos depois, 
contando com uma sede, um laboratório 
multiusuários, cinco plataformas 
tecnológicas, seis laboratórios e várias 
linhas de pesquisa definidas?

Sérgio Luz – 25 anos é um tempo 
significativo. Tivemos, sem dúvida, 
avanços com a entrada de pessoas, por 
meio dos concursos públicos e fomos 
aos poucos formando o que temos hoje. 
Com a adaptação do prédio, ocorreu 
uma melhoria na Unidade, que passou 
a ter a sua identidade e a se organizar 
em termos de gestão. Principalmente, 
conseguiu estruturar melhor suas 
atividades de pesquisas. Nosso 
laboratório saiu do prédio do Cigs e 
viemos para um laboratório estruturado 
no terceiro andar, na sede atual.  É 
interessante lembrar que desde a época 
do Cigs, trabalhamos com o Programa 
de Iniciação Científica e tivemos ainda o 
incremento de outros programas. Sem 
dúvida nenhuma, o apoio institucional 
que recebemos foi muito importante no 
desenvolvimento da Unidade. 
A nossa Unidade teve uma característica 
bem  diferente de todas as outras 
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Unidades da Fiocruz e de todos os 
outros Centros Regionais, porque 
fomos o primeiro Centro Regional. 
Nós já tínhamos, na época em que a 
Fiocruz Amazônia começou, o Aggeu 
Magalhaes - em Recife, o Gonçalo Moniz 
- na Bahia, e o René Rachou - em Minas 
Gerais. Nós já tínhamos essas Unidades 
funcionando como Centros Regionais, 
mas a origem dessas Unidades foram 
os antigos Institutos Nacionais de 
Endemias Rurais (Inerus), que foram 
incorporados ao patrimônio da Fiocruz, 
e isso lhes permitiu ter estrutura f ísica e 
recursos humanos, também. 
A ideia de ter uma Fiocruz na Amazônia, 
depois que essas outras Unidades 
regionais  já estavam  consolidadas,  
nasceu lá em 1992, na discussão da Eco 
92, no Rio. Nossa Unidade começou sem 

espaço físico e sem corpo técnico. Não 
foi muito fácil. Hoje em dia a gente já vê 
a expansão, a nacionalização da Fiocruz. 
Já vemos outras unidades regionais 
aparecendo como Rondônia, Mato Grosso 
do Sul, o Paraná - também vem a todo 
vapor; Brasília – consolidando-se cada vez 
mais, a gente vê Fortaleza inaugurada, 
o Piauí e diversas ações da Fiocruz num 
processo maior. A Fiocruz Amazônia, 
como ela é, foi única, desde a nascimento 
até o seu processo de crescimento, 
enfrentamos muita coisa nesse cenário.
Em geral, as instituições de pesquisa 
avançam bem e têm pesquisadores 
âncoras, mais renomados e com 
experiência, que trazem uma bagagem 
grande para elas. Mas, naquela época, 
conseguir deslocar pesquisadores âncora 
da saúde ou da Fiocruz para o Amazonas, 
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Unidade, pelo seu envolvimento no 
processo de articulação, desde seminário 
da bio e da sociodiversidade, discutindo 
linhas de pesquisa e esse seu notório 
conhecimento foi essencial nessa parte.
Quando eu entrei na Fiocruz Amazônia 
quem estava assumindo a gestão era 
o Luciano Toledo, que já trabalhava na 
Amazônia há muitos anos. Ele também 
participou desse processo de articulação 
junto com o Marcus Barros, depois veio aos 
poucos ficando aqui no Amazonas e teve 
uma participação essencial nesse período 
inicial da Unidade. Então, foi na fase do 
Luciano que conseguimos a construção 
desse prédio, que na realidade era uma 
construção em situação de abandono. Na 
época em que cheguei, ele disse: “Sérgio 
vamos ver como vai ser esse prédio”. 
Eu falei: “Luciano, tem que demolir e 
fazer de novo”. E ele disse: “Sérgio, se a 
gente demolir para fazer de novo não 
vai ter prédio aqui”. As palavras dele 
foram sábias e se refletem no que temos 
hoje, ou seja, tivemos que reaproveitar 
o esqueleto de um prédio para poder 
construir nossa Fiocruz no Amazonas. A 
atuação do Luciano foi muito importante 
nesse período todo de articulação interna, 
para conseguir os recursos necessários e 
os meios para que a gente pudesse ter 
essa Unidade. Ele também conseguiu 
descentralizar a regional da presidência 
no Rio de Janeiro, o que é essencial para 
abrir nossos processos, executar compras, 
pagar por aqui e trabalhar com um 
orçamento nosso. Ele marcou a trajetória 
da Instituição nesse período. 
Com a saída do Luciano Toledo, o Júlio 
Cesar  Schweickardt  assumiu a  direção 
por alguns meses. A Luiza Garnelo 
também. Eles seguraram a direção por um 
tempo, até uma nova eleição em que se 
pudesse encontrar alguém para conduzir 

num processo ainda de construção de 
uma Unidade, que tinha pouquíssimos 
pesquisadores, era muito difícil. 
Atualmente, já temos um cenário melhor, 
pois temos representantes de insumo, a 
gestão está mais afiada para os processos 
necessários de ciência e tecnologia, a 
internet facilita muito, não só na vida 
pessoal, mas a profissional também. 
Temos muitos desafios a enfrentar por 
aqui, por isso, nos orgulhamos muito 
quando acaba o ano e temos nossa 
produção de pesquisa consolidada. 
Quem entrou na Fiocruz ainda jovem e 
se incorpora nesse esforço da qualidade, 
da robustez, no rigor técnico-científico, é 
quem faz a Fiocruz Amazônia de hoje e a 
prepara para o futuro. 
Sabemos que ainda temos um caminho 
muito longo a ser percorrido, mas temos 
muito apoio institucional da Fiocruz. 
Esse apoio acontece porque estamos 
nos esforçando e os resultados estão 
aparecendo. Nossos esforços têm dado 
bons frutos e esse resultado do trabalho 
técnico científico é de natureza meritória. 
Respeitando e honrando a camisa da 
Fundação Oswaldo Cruz.

Fiocruz Amazônia Revista - Se fôssemos 
dividir a trajetória do Instituto em fases, 
como o senhor faria essa divisão e 
caracterizaria cada uma dessas fases?  

Sérgio Luz – Os antigos diretores 
talvez sejam marcadores de processos 
de desenvolvimento em diferentes 
frentes de trabalho. O professor Marcus 
Barros sempre foi parceiro da Fiocruz. 
É pesquisador emérito daqui, uma 
pessoa que eu admiro muito pelo seu 
conhecimento e capacidade. Conheço 
várias histórias de sua atuação. Ele 
foi muito importante para o início da 
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a Fiocruz Amazônia. Foi aí que apareceu 
o Roberto Sena. Ele veio depois de ter 
passado por dois mandatos seguidos na 
direção do Instituto René Rachou, em 
Minas Gerais, que é uma unidade pujante 
de pesquisadores de renome, quer dizer 
uma pessoa acostumada com a gestão 
e com experiência nessa área. O Roberto 
assumiu por dois mandatos aqui. 
Então, tivemos duas fases no ILMD/
Fiocruz Amazônia: a inicial de articulação, 
em que a gente começou a se atropelar 
e, para realizar alguma pesquisa, precisou 
parar para construir o prédio; tivemos 
também que segurar as pontas por aqui, 
no período de transição, daí veio o Roberto 
e trabalhou em algo que precisávamos 
muito: a profissionalização da gestão e 
dos processos todos. Incorporamos vários 
servidores, por meio de concurso público, 
e eu entrei na gestão. Trabalhamos 
bastante na pesquisa para reorganizar 
as estruturas que já existiam dentro do 
novo desenho que a Fiocruz apresentava. 
Trabalhamos muito na área da pesquisa. 
Considero que tivemos grandes avanços 
na gestão e organização da pesquisa e do 
ensino também. Tivemos logo no início da 
minha gestão a regularização da Fiocruz 
para oferta de cursos Lato sensu. Essa 
foi a hora de direcionar os esforços para 
organizar a estrutura da pesquisa.

Fiocruz Amazônia Revista - Quais foram 
as fases mais difíceis vividas pelo ILMD/
Fiocruz Amazônia?

Sérgio Luz – Todas as fases têm suas 
dificuldades, inerentes a cada momento. 
Todas as gestões em todos os períodos 
têm suas fases boas e ruins. Para uma 
instituição com o nome que tem a Fiocruz 
entrar num Estado é um trabalho de 
construção muito grande, de conquistar 

o reconhecimento institucional dos 
parceiros e da sociedade para o importante 
desafio de contribuir para melhoria da 
saúde pública nesse território.
Nossa instituição veio para somar e tentar 
cobrir lacunas. Ajudar todo mundo a 
crescer na saúde pública de todo Estado 
e da região amazônica. 

Fiocruz Amazônia Revista - Do alto de 
seus 25 anos, o ILMD/Fiocruz Amazônia 
é hoje uma instituição que se consolida 
como centro de pesquisa que contribui 
para a melhoria das condições de saúde 
das populações amazônicas e para o 
desenvolvimento científico e tecnológico 
regional. Qual a visão e os desafios da 
gestão para os próximos anos?

Sérgio Luz – O ILMD é uma instituição 
que representa o compromisso social da 
Fiocruz com a Amazônia. Sabemos que 
esse compromisso não se limita ao estudo 



15REVISTA FIOCRUZ
AMAZÔNIA

ENTREVISTA

de sua biodiversidade, mas, sobretudo, 
enxerga e abraça as pessoas que vivem 
nesta região. No caso da Amazônia, sua 
sociedade apresenta uma grande e ímpar 
diversidade étnica, social e cultural, o que 
gera um complexo mosaico sociocultural. 
Reconhecendo essas peculiaridades, a 
Unidade vem desenvolvendo pesquisas 
e ações na área da saúde voltadas para 
populações vulneráveis dos centros 
urbanos e em territórios ribeirinhos, 
quilombolas e indígenas, e em regiões 
de fronteira. Temos desenvolvido 
estudos sobre endemias (como malária, 
dengue, zika, chikungunya, hanseníase 
e tuberculose), saúde da mulher,  
transtornos nutricionais e agravos por 
causas externas, como a violência e 
suicídio. Trabalhamos numa perspectiva 
que considera as singularidades do 
bioma amazônico, atuamos em análises 
da dinâmica de transmissão das doenças 
infecciosas e seus processos endêmicos 
e epidêmicos, realizamos investigações 
acerca da organização do trabalho 
em saúde e dos modelos de atenção, 
qualidade e acessibilidade aos serviços, 
com foco na Atenção Primária à Saúde.
Neste contexto, é urgente a necessidade 
de termos uma melhor infraestrutura 
de pesquisa. Por que isso?  Porque da 
inauguração desse prédio, em 2002, até 
agora, as regulações  estão mais  rigorosas 
para se trabalhar com pesquisa científica 
e nossa infraestrutura é pequena. 
Precisamos avançar no sentido de ter 
uma estrutura mais adequada  para 
poder    atuar de forma mais competitiva 
na ciência. Precisamos também 
trabalhar mais em rede, compartilhar 
equipamentos, tudo dentro dessa nova 
política. Estamos avançando na questão 
da infraestrutura física e por meio de uma 
parceria com o Exército Brasileiro, que 

nos dá a cessão de um terreno, vamos aos 
poucos avançar na construção de uma 
nova sede, para isso buscaremos unir 
forças e captar recursos, a fim de abreviar 
esse sonho. 
Além disso, quando você pensa em 
pesquisa, é claro que precisamos 
sempre de mais pesquisadores. 
A Fiocruz oportunizou concurso 
para o cargo de especialista, e isso 
é uma coisa muito importante e 
estratégica para a Instituição. Nós 
temos um pesquisador especialista 
e, quando vemos os resultados da 
sua produtividade, considerando a 
inserção desse pesquisador especialista, 
notamos a importância desses 
profissionais para alavancar a pesquisa 
na instituição. Mas, ainda temos  que 
aumentar a capacidade de inserir 
mais pesquisadores especialistas na 
nossa Unidade. Desse modo, acredito 
que na questão de recursos humanos, 
ainda temos que avançar para termos 
mais pesquisadores especialistas, sem 
esquecer, de modo algum, o que já 
conseguimos até hoje. 

Temos pesquisador aqui que foi 
Pibic, passou em concurso  e hoje 
é pesquisador da casa. Isto mostra 
que a Unidade está fazendo um bom 
trabalho, estruturando e apoiando 

Quem entrou na 
Fiocruz jovem e
se incorpora nesse esforço 
da qualidade, da robustez, 
no rigor técnico científico, 
é quem faz a Fiocruz 
Amazônia de hoje e a 
prepara para o futuro.
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a cadeia de formação de recursos 
humanos. Temos que continuar 
com a estratégia de formar pessoas 
e aproveitá-las para nosso quadro 
efetivo. Então, esses são os grandes 
desaf ios na incorporação de recursos 
humanos para a Instituição. Com 
isso, tanto a pesquisa quanto o 
ensino se benef iciam, a pesquisa 
pela produção e desenvolvimento 
científ ico e tecnológico, e o ensino 
porque vamos ter professores 
altamente qualif icados e capacitados 
para enf rentar o desaf io de aumentar 
a formação de recursos humanos 
para o Sistema Único de Saúde. 
Mas não podemos esquecer que 
precisamos também de recursos humanos 
para a gestão. Precisamos ter uma gestão 
mais adaptada à realidade da ciência e 
tecnologia, que seja ágil nos processos, 
seja de compras, seja de formação, sejam 
de serviços, e que se integre mais com a 
pesquisa e com o ensino, para conhecer 
a realidade institucional e poder formular 
as mudanças necessárias para atender a 
essas áreas.  
Outros dois pontos que não podem ser 
deixados   de  lado  são a divulgação 
científica e o desenvolvimento tecnológico. 
Na divulgação científica, assim  como na  
gestão, existe a necessidade de conhecer a 
Instituição, seus objetivos e metas e como 
se realiza sua atuação. Comunicação é 
fundamental. É essencial que a nossa 
sociedade saiba que é graças à ciência 
que se desenvolvem os estudos para 
termos sementes, fertilizantes, máquinas 
e serviços que são aplicados para a 
produção de alimentos, de medicamentos, 
de vestimentas adequadas e de melhoria 
da qualidade de vida. A ciência está em 
nosso dia a dia, é necessário que a gente 
melhore os processos de divulgação para 
que nossa sociedade entenda o papel e a 

importância da ciência.
Precisamos refletir sobre a questão do 
desenvolvimento tecnológico. O mundo 
hoje anseia cada vez mais por isso. 
Apesar de existir um arcabouço legal no 
Brasil todo favorável para as pesquisas, 
os mecanismos de desenvolvimento 
tecnológico às vezes se diferenciam da 
pesquisa, como por exemplo no caso 
do desenvolvimento tecnológico de 
alguma droga e de uma vacina. Então, 
esse desenvolvimento, juntamente com 
os Núcleos de Inovação Tecnológica, 
precisam ganhar  mais  espaço,  mais 
vigor, dentro da nossa Unidade. Está na 
pauta do dia. Acredito que principalmente 
quem está na Amazônia não pode se furtar 
dessas duas coisas: (a) Iniciação Científica 
e (b) desenvolvimento tecnológico.  É 
importante ter consciência de que sem 
a pesquisa básica, o desenvolvimento 
tecnológico não acontece. Não adianta 
apenas construir uma fábrica e produzir 
comprimidos, há que se ter uma parte 
de ciência básica, que, por isso, deve ser 
incentivada cada vez mais. 
Mas não podemos nos esquecer que todas 
as decisões hoje em dia estão baseadas na 
economia, e os tomadores de decisão têm 
o viés econômico, portanto, cabe a nós 
mostrarmos a importância econômica 
de ciência básica e do desenvolvimento 
tecnológico nesse cenário. Este é mais 
um dos casos em que a divulgação 
científica tem papel fundamental, para 
mostrar a importância da pesquisa básica 
e do o desenvolvimento tecnológico. O 
cidadão precisa entender que a ciência 
muda o mundo, melhora a qualidade de 
vida. Então, contamos com o apoio da 
sociedade para continuarmos fazendo 
pesquisa e que esse apoio nos fortaleça 
para que no futuro tenhamos mais 25 
anos de Fiocruz Amazônia para celebrar.
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PIONEIROS DA 
FIOCRUZ AMAZÔNIA
Protagonistas do início da implantação do Instituto 
em Manaus contam como foi essa experiência

Pioneers of the Fiocruz Amazona

The founders of the institute in Manaus tell 

how of their experiences during its installation. 

Pioneros de la Fiocruz Amazonía

Protagonistas del comienzo de la 

implantación del instituto en Manaus 

cuentan cómo fue esa experiencia

POR

Cristiane Barbosa

FOTO

Eduardo Gomes

Em comum: muita força de vontade e 
determinação para contribuir com o 
avanço da pesquisa e, sobretudo, com a 
melhoria das condições de acesso, das 
populações amazônicas, aos serviços de 
saúde. Assim são os pioneiros da Fiocruz 
Amazônia, alguns ainda na ativa e outros 
já aposentados. 
Os primeiros colaboradores são 
profissionais e pesquisadores de várias 
partes do País, do Amazonas e de outras 
nacionalidades, que foram trazidos por 
meio de concessões de outras instituições 
e bolsas de pesquisa. Esses pioneiros 
contribuíram e se dedicaram, com espírito 
de coletividade, para a consolidação da 
instituição na Amazônia.
Tudo iniciou ainda em 1994 no então 
Escritório Técnico da Amazônia (ETA) – 
nome que antecedeu a denominação do 
ILMD/Fiocruz Amazônia – sob a direção 
do médico Marcus Barros, que contou 

com poucos, mas comprometidos 
colaboradores. O Escritório tinha como 
objetivo principal planejar e implantar 
uma Unidade Técnico-Científica da 
Fiocruz em Manaus.
Posteriormente, em 2008, houve o 
primeiro concurso público, aprovando os 
pioneiros do corpo efetivo da Instituição 
sob o comando do, então, diretor Luciano 
Toledo. O trabalho foi o mais coletivo 
possível. Assim foi crescendo a instituição, 
que chega aos 25 anos de implantação 
no Amazonas, em 2019, com o mesmo 
entusiasmo e empenho dos pioneiros. A 
seguir, reunimos algumas memórias de 
colaboradores que fizeram parte dessa 
histórica construção, representando com 
seus depoimentos todos aqueles que 
participaram da construção coletiva do 
ILMD/Fiocruz Amazônia. 
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Carlos 
Duarte: 

O servidor mais 
antigo na casa

Considerado o servidor mais antigo 
na ativa, Carlos Duarte, começou 
as atividades ainda no Escritório 
Técnico da Amazônia (ETA), cedido 
pelo Instituto de Medicina Tropical, 
em abril de 1994, por um período de 
12 meses, para exercer o cargo de 
Assistente Técnico Administrativo. 
Naquele mesmo ano, ele participou 
da “Expedição Revisitando a 
Amazônia de Carlos Chagas: 
da Borracha à Biodiversidade”, 
compondo a equipe de apoio. Foi 
bolsista por dois anos no Programa 
de Aperfeiçoamento Profissional-
FIPAP, com início em março de 
1995, para participar do Programa 
de Estudos Preliminares para 
Implantação do Centro de Pesquisas 
Leônidas & Maria Deane (CPqLMD);
Em 1996, prestou Concurso Público 
e ingressou em 1997 no cargo de 
Assistente de Gestão em Saúde, 
lotado na Presidência da Fundação 
Oswaldo Cruz e depois transferido 
ao ETA. Segundo ele, o ingresso 
na Instituição, mesmo antes de 
ser servidor, foi um grande divisor 
de águas em sua trajetória de 
vida, pois passou a se sentir muito 
mais produtivo. Carlos relembrou 
sua atuação em várias frentes de 
trabalho, como a conclusão do 

CPqLMD, em 2002, e a participação 
em cinco Congressos Internos como 
delegado. Além disso, ele foi o 1º 
Pregoeiro Formado da Unidade e foi 
o responsável pela área de transporte, 
limpeza, segurança, almoxarifado e 
patrimônio. Hoje, na nova estrutura 
organizacional, é o responsável pela 
Seção de Almoxarifado e Patrimônio.
Para Carlos, a Fiocruz Amazônia 
representa um marco na região. 
“Ela contribui principalmente na 
área de conhecimento das Políticas 
de Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação, Política 
de Educação, Política de Extensão, 
Divulgação e Popularização da 
Ciência, Política de Gestão, Política 
de Qualidade e ainda Políticas de 
Cooperação Internacional, descritas 
em nossa missão institucional”, 
frisou. Quanto ao futuro, Carlos é 
emblemático ao dizer que pretende 
seguir firme nos propósitos da 
missão da instituição. “Tenho a honra 
de ser Fiocruz Amazônia”.
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Rita 
Bacuri: 

“Ninguém resiste ao 
charme da Fiocruz”

“Ninguém resiste ao charme da Fiocruz”. 
É dessa forma que a pesquisadora Rita 
Bacuri define a Instituição ao lembrar do 
convite que recebeu do médico e primeiro 
diretor do Instituto em Manaus, Marcus 
Barros. “Ele me perguntou: Rita, você quer 
encarar conosco o desafio de construir 
um Centro de Pesquisa da Fiocruz na 
Amazônia?”. O convite foi em 1995 e desde 
lá iniciou sua história na Unidade. 
Mestre em Ciências Ambientais e 
graduada em Serviço Social, ambos pela 
Universidade Federal do Amazonas, Rita 
sempre desenvolveu suas atividades na 
área da saúde e ambiente. Ao historiar sua 
chegada, falou com ternura do primeiro 
desafio que enfrentou no ILMD, ao ser 
uma das articuladoras do livro Espaço 
e Doença: Um olhar sobre o Amazonas, 
organizado pelos pesquisadores Luiza 
Rojas e Luciano Toledo e coordenado 
por ela e Marcus Barros. “O ‘Atlas’, como 
foi apelidado carinhosamente, reuniu 
mais de 15 instituições de pesquisa em 
nível local, regional e até internacional. 
Foi um processo de colaboração mútua, 
onde contamos com o apoio solidário de 
inúmeros pesquisadores num esforço 
conjunto de construir um instrumento 
de planejamento de gestão em saúde no 
Estado”, afirmou.
Explicou ainda que o ‘Atlas’ foi o resultado 
de um processo de profunda discussão das 
questões da saúde na interface da sócio e 
biodiversidade amazônica. “Nosso esforço 
foi trazer para a pauta do dia a discussão 

de que somente de forma articulada e 
em parceria é que daríamos conta dos 
nossos problemas”. Rita afirmou ainda 
que o melhor da Fiocruz, o CHARME ao 
qual ela se refere, é que a prática de ações 
integradoras, participativas e democráticas 
são um princípio institucional. E acrescenta 
que gosta de sempre citar o Euclides Cunha, 
quando afirmou que a Amazônia não é para 
principiante, e, como conhecedora que é 
da sua região, acrescenta: “a Amazônia não 
é para principiantes e nem para solitários”.  
Por isso, acredita e se orgulha do potencial 
da Instituição, do quanto a Fiocruz tem, de 
forma articulada, colaborado e ainda há de 
colaborar muito com a região. 
Com um visível sentimento de 
pertencimento institucional, Rita Bacuri 
fala dos desafios atuais e diz do quanto 
é motivador estar coordenadora da 
regional norte da Olimpíada Brasileira de 
Saúde e Meio Ambiente (Obsma), projeto 
educativo que visa estimular a discussão 
das temáticas saúde e ambiente nas 
escolas públicas e privadas de todo o Brasil. 
“A Obsma é uma ponte mediadora para a 
educação básica”, defendeu Rita. 
Rita finalizou acrescentando que, quando 
chegou na Instituição, eram poucos 
colaboradores, exatamente cinco, alojados 
na mesma sala. “Atualmente somos 212, 
entre todos que aqui trabalham e, com 
orgulho, constato: o desafio do passado 
hoje é uma realidade”. 
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Há 23 anos atuando no ILMD, Kátia 
Maria Lima chegou à Fiocruz em 
1996, por meio de convite do então 
diretor Marcus Barros, para substituir 
a ex-bolsista do Programa de Apoio 
à Pesquisa Estratégica em Saúde 
(Papes), Jeruza Castelo Branco. 
Na época, ela trabalhou direto no 
Escritório Técnico da Amazônia (ETA), 
que já funcionava numa casa alugada, 
pois já havia saído do Hospital Tropical. 
Kátia relembrou que atuavam Marcus 
Barros, Rita Bacuri, Carlos Duarte 
e Marizete Duarte. “No início não 
tínhamos recursos próprios, eram 
poucos colaboradores e morávamos 
na ‘casa da sogra’ e batalhamos para 
construir a sede”, frisou. Segundo 
Kátia, seu primeiro desafio foi 
coordenar o Curso em Vigilância em 
Saúde para Servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa), realizado 
pela Fiocruz e Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro. Dois anos depois, 
em 1998, Kátia ingressou como 
tecnologista no primeiro concurso 
realizado pela Fiocruz para a Unidade 
de Manaus. Nesta época, a Fiocruz 
já estava funcionando no prédio da 
Funasa. “Éramos poucos e os desafios 
eram muitos. Éramos muito felizes 
nessa época”, revelou ela.
Neste período, ela atuou de forma 
ativa na implantação dos distritos 
sanitários indígenas no Amazonas, 

em parceria com a Funasa. “Conheci 
várias etnias, muitos municípios e 
me aproximei muito da temática 
da saúde indígena, que foi inclusive 
a temática do meu mestrado e 
doutorado”, detalhou.
Doutora em Ciências pelo Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC), no Rio de Janeiro, 
Kátia Maria, ao longo de sua trajetória, 
assumiu várias funções na Instituição.  
Na área da gestão, atuou como 
membro da comissão de avaliação e 
da comissão de licitação. No ensino, 
trabalhou como coordenadora e como 
professora de cursos de especialização 
e de atualização para conselheiros de 
saúde. Segundo ela, o grande foco de 
sua pesquisa são as populações com 
vulnerabilidades e dificuldades de 
acesso ao sistema de saúde.  
Na visão dela, após essas duas décadas 
e meia, o trabalho avançou muito 
e de forma visível. “Conseguimos 
independência, chegamos a duvidar, 
por conta das instabilidades, mas nos 
transformamos numa unidade jovem, 
mas com muito amadurecimento 
em termos de gestão e pesquisa”, 
enfatizou, destacando que a largada 
foi bem dada, mas o momento é de 
vivenciar os ciclos. “Vivemos momento 
difícil, com desafios maiores, mas 
nossa Unidade tem estabilidade e 
daqui só vai avançar”, disse otimista.

Kátia 
Maria 
Lima: 

Atenção com
a pesquisa  
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Evelyne 
Marie Therese 
Mainbourg 

Nascida em Grenoble, na França, a doutora em 

Ciências Sociais pela Universidade de Tours 

-França, Evelyne Marie Therese Mainbourg, 

que também é enfermeira, trabalhou cinco 

anos na África antes de vir para o Brasil em 

1988, convidada pela Ufam para ser professora 

visitante na Faculdade de Ciências da Saúde. 

“Desenvolvi atividades de extensão e de ensino 

junto aos Cursos de Medicina e Farmácia, mas 

também de pesquisa junto ao Hospital Tropical. 

Atuei também no Núcleo de Estudo em Saúde 

Pública num projeto de saúde indígena no alto 

Rio Negro, assim como no Mestrado do Centro 

de Ciências do Ambiente”, informou.

Em 1998, entrou na Fiocruz por meio de concurso, 

mas permaneceu como colaboradora na Ufam 

(no mestrado do CCA e em seguida no da Escola 

de Enfermagem). Na Fiocruz, a pesquisadora 

atuava na Área de Sociodiversidade, como era 

chamada antes da criação dos laboratórios. 

Realizou pesquisas sobre populações indígenas 

urbanas e dos territórios, além de dois inquéritos 

sobre o consumo de medicamentos e plantas 

medicinais em Manaus. “No Laboratório 

Sagespi/ILMD, passei a pesquisar as populações 

ribeirinhas. No mestrado, oriento na temática 

da nutrição/alimentação”.

Ao refletir sobre os desafios iniciais do ILMD, 

ela afirma que havia muitas indefinições e 

não existia um desenho de linha de pesquisa. 

“Qualquer um podia fazer a pesquisa que 

quisesse, pois havia necessidade de tudo ao 

mesmo tempo, porém os recursos eram muito 

escassos. Em compensação, por ser uma 

instituição pequena e com poucas pessoas, a 

burocracia era logicamente bem menor”, disse.

Evelyne informou ainda que, nos primeiros 

anos, a Instituição ofereceu muitos cursos de 

especialização em diversas subáreas da saúde 

pública. Após o Mestrado Interinstitucional 

com a Fiocruz/RJ, foi criado o Programa de Pós-

graduação em Saúde, Sociedade e Endemias 

na Amazônia (PPGSSEA), junto com a Ufam e 

a UFPA, antes de ter o atual programa próprio: 

o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Condições de Vida e Situações de Saúde na 

Amazônia (PPGVIDA). 

No decorrer desses anos, ela participou também 

de vários eventos como as conferências de 

saúde indígena e conheceu diversos campos: 

desde as serras do leste de Roraima até a área 

urbana de Manaus. 

Para o futuro, a pesquisadora afirmou que o 

ILMD/Fiocruz Amazônia tem papel estratégico 

na pesquisa e no ensino em saúde pública na 

região, sempre com o objetivo de melhorar o 

SUS. Para Evelyne, dentro do ILMD há diversas 

Unidades da Fiocruz: tem uma micro Escola 

Nacional de Saúde Pública (Ensp) e um micro 

Instituto Oswaldo Cruz (IOC), entre outros, ou 

seja, o ILMD corresponde a unidades da Fiocruz 

que, no Rio de Janeiro, são independentes pois 

são muito diferentes. “Me sinto feliz por ter o 

privilégio de trabalhar numa instituição como 

a Fiocruz onde aprendi muito na pesquisa, no 

ensino e nas relações humanas. Ao mesmo 

tempo, me sinto frustrada por não ter 

conseguido contribuir mais. Resta a esperança 

de que o ILMD possa crescer ainda e continuar 

contribuindo com o avanço da pesquisa em 

saúde pública na Amazônia”, destacou.

No Laboratório Sagespi/
ILMD, passei a pesquisar as 
populações ribeirinhas.
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Uma vida para a Fiocruz. Assim 
se define a trajetória da bióloga 
maranhense Luciete Almeida Silva 
(Salete para os íntimos), que atua 
desde os 17 anos na Fiocruz, no Rio 
de Janeiro, onde chegou aos 8 anos 
de idade . Ela iniciou num laboratório 
de pesquisa de bacteriologia do 
Departamento de Ciências Biológicas, 
localizado Escola Nacional de Saúde 
Pública (Ensp/Fiocruz-RJ), como 
estagiária de iniciação científica ainda 
no Ensino Médio e hoje é doutora  
pelo Programa de Pós-graduação 
de  Medicina Tropical do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/RJ). “Não conheci 
outro trabalho”. Salete, ainda com 
filho pequeno, aceitou o convite do 
Dr. Luciano Toledo, que atuou como 
diretor da Fiocruz Amazônia, para vir 
do Rio de Janeiro para Manaus. Ele 
disse: “estou indo pra sua terra”, e eu 
respondi “para o Maranhão?”, então 
ele confirmou: “para Manaus”. Salete 
afirmou, sem hesitar: “Eu vou”!
E veio. Já em Manaus, encontrou 
desafios tais como se adaptar a um 
lugar completamente diferente do 
que tinha vivido antes, longe de 
parentes e amigos,  mas superou 
firme e deu início ao trabalho de 
pesquisa sobre cólera, monitorando 
doenças diarreicas em populações 
indígenas. “Desenvolver pesquisa na 
Amazônia foi desafiador e teria feito 

tudo de novo”, frisou.
A Fiocruz Amazônia já está dizendo 
a  que veio, segundo ela, com grande 
volume de trabalhos publicados 
e equiparado a grandes centros. 
“Crescemos muito! O desafio ainda 
é articular parcerias e a atual gestão 
está conseguindo firmar parcerias de 
forma positiva. Somos formadores de 
pesquisadores. Falo para meus alunos 
que eles têm que se apropriar disso 
tudo que foi conquistado ao longo 
desses anos”, declarou.
Na visão da pesquisadora, cada 
vez mais a instituição se expande, 
levantando um muro de sustentação 
na Amazônia para dizer que aqui 
tem ciência. “Estamos contribuindo 
cada vez mais em todas as áreas, 
na atuação eficaz de um trabalho 
multidisciplinar. Agora mesmo 
estamos focando em doenças 
negligenciadas no Amazonas, como 
meningite e leptospirose, e, ainda, 
caracterizando o perfil genético das 
bactérias presentes na flora bucal 
de jacaré no Amazonas e das lesões 
de acidentados causados por esses 
animais na região, numa perspectiva  
que correlaciona saúde e ambiente.

Salete 
Almeida:  

Uma vida para 
a Fiocruz 



23REVISTA FIOCRUZ
AMAZÔNIA

PESSOAS

Olga D´Arc 
Pimentel: 

A funcionária aposentada Olga 
Pimentel veio para Manaus 
em junho de 2002 e, assim 
que chegou, foi escalada para 
acompanhar a realização do 1º 
Encontro de Pajés do Estado 
do Amazonas “Biotecnologia: 
ciência dos brancos, sabedoria 
dos índios”. A abertura desse 
evento foi na Oca da Fiocruz 
Amazônia, momento em que a 
Unidade tinha acabado de ser 
criada. Segundo ela, quando 
estava na ativa no ILMD/Fiocruz 
Amazônia, sua área de atuação 
era o Planejamento Estratégico 
em Ciência & Tecnologia e 
assumiu também a área de 
Extensão por abranger, além dos 
indígenas, as doenças “brabas” 
da região como hanseníase, AIDS 
e Doença Mental. 
Olga relembrou que outro 
grande feito da Fiocruz 
Amazônia, ao longo desses 
anos, foi o reconhecimento do 
pajé Gabriel dos Santos Gentil 
como pesquisador no campo 
do conhecimento tradicional 
(pesquisou durante anos sua 
etnia tukanos). “Trabalhamos 

juntos na mesma sala por mais 
de dois anos. Morreu em 2006 
com 52 anos”, disse ela. 
Ela também informou que, em 
2003/2004, o então CPqLMD 
desempenhou papel fundamental 
para a concretização de uma 
importante proposta feita pelo 
então presidente da Fiocruz, Paulo 
Buss, que culminou com a criação 
do Acordo Multilateral da Amazônia, 
envolvendo todos os institutos de 
pesquisa e universidades da Região 
Norte para uma atuação conjunta na 
imensidão amazônica. “No entanto, 
dificuldades políticas impediram a 
continuidade da proposta”, afirmou.
Com a morte de Gabriel Gentil, ela 
tomou uma decisão de comprar 
um flutuante e ir morar numa 
comunidade rural, onde já tinha 
adquirido um terreno próximo a 
Manaus. “Fiquei vindo à Fiocruz por 
mais de dois anos até sair a minha 
aposentadoria em 2008. Devo 
muitíssimo à Fiocruz Amazônia 
por ter me ajudado a fazer o que 
sempre sonhei: proteger os índios e 
a natureza”, finalizou.

Dedicação à 
saúde indígena 

FO
TO

 R
it

a 
B

ac
u

ri



24 REVISTA FIOCRUZ
AMAZÔNIA

Mesmo aposentada, a bióloga Sônia de 

Oliveira atua f irme como professora de 

Ciências da Rede Municipal de Ensino, em 

Manaus. Nascida em Brasília, fez mestrado 

em Saúde, Sociedade, Endemias na 

Amazônia pela Ufam em parceria com a 

Fiocruz. Com 18 anos de idade, ela realizou 

o Curso Técnico de Biologia Parasitária, 

no Rio de Janeiro, na década de 80, onde 

fez todo estágio obrigatório e obteve 

experiências muito importantes com o 

corpo técnico da Fiocruz. 

Ela veio com 41 anos de idade para Manaus, 

a fim de atuar na Fiocruz Amazônia. “Depois 

que fiz tudo o que tinha de ter feito lá, 

inclusive em análises clínicas, quis novos 

desafios. A Salete foi convidada pela Dra. 

Ana Carolina e ela, por sua vez, me convidou. 

E, logo em seguida, o Dr. Luciano Toledo 

soube da minha conversa com a Salete  e 

me convidou. Desde a adolescência, meu 

sonho era trabalhar na Amazônia”. Ela logo 

começou a atuar no Laboratório de Pesquisa 

Clínica do Centro Integrado de Guerra na 

Selva (CIGS) para avaliação da saúde dos 

guerreiros de selva quando chegavam 

para o curso de formação, prestando-lhes 

acompanhamento ao longo do curso.

Em março de 2000, Sônia começou a atuar 

no Escritório Técnico da Amazônia (ETA) 

em duas salas na Funasa e os desafios 

eram muitos. “Pasmem: Eu, bióloga, vim 

ser administradora com a cara e a coragem 

porque a gente precisava fazer algumas 

articulações com o comércio local, como 

compras de insumos, combustíveis, 

materiais de análises, de escritório etc. Tive 

que voltar ao Rio a fim de fazer treinamento 

para essa atividade”, relembrou. 

Já na sede atual, ela passou a atuar em 

pesquisas em parasitologia e, mais tarde, 

no Laboratório Diversidade Microbiana da 

Amazônia com Importância para a Saúde 

(DMAIS), atuando na Biodiversidade. “Por 

questão das afinidades, os pesquisadores 

foram ocupando os espaços definidos 

por áreas conforme linhas de pesquisa”, 

pontuou, destacando que depois foram 

formados e criados os Laboratórios atuais. 

Sobre os marcos que f icaram na memória, 

Sônia destaca que os editais fortaleceram o 

andamento da pesquisa. Já em termos de 

ensino, os cursos de mestrado e doutorado 

oferecidos pelo ILMD contribuíram muito 

com a formação de recursos humanos 

qualif icados na região. Porém, ela alerta 

que é necessário também fazer cursos de 

capacitaçãopara o nível médio e citou as 

Olimpíadas de Meio Ambiente e Saúde e 

o Programa Ciências na Escola - PCE, que 

contribuem para a valorização da pesquisa 

entre alunos da educação básica. Tem que 

formar mestres e doutores, mas também 

técnicos qualif icados e para diversas áreas 

da pesquisa. Há uma certa resistência em 

formar técnicos voltados para o trabalho 

da pesquisa. É de suma importância 

que o técnico seja bem formado para 

se obter uma pesquisa com qualidade e 

conf iabilidade“, pontuou.

Sônia de 
Oliveira: 

É preciso investir 
forte na interiorização 
das pesquisas 

PESSOAS
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Joycenea 
Matsuda:

Pesquisadora de longa data, a médica 
Joycenea Matsuda há mais de 30 anos 
atua na área de tuberculose, iniciada 
na Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca (Ensp), em 1990. Em 
2004 veio transferida para a Fiocruz 
Amazônia. “Em 2002, vim para um 
congresso de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis em Manaus, me 
interessei para vir, falei com o diretor 
na época, que era o Luciano Toledo, e 
ele autorizou minha vinda. Trabalhei 
33 anos no Ministério da Saúde, 
sendo  27 na Fiocruz”. Ela disse que 
está aposentada desde 2017. 
O foco da pesquisa aqui no ILMD era 
malária, mas ela começou a fazer 
parceria com a Policlínica Cardoso 
Fontes para ter material para a 
pesquisa em tuberculose, com 
apoio da Fiocruz do Rio de Janeiro. 
“Colaborei com as pesquisas de 
tuberculose realizadas no Estado 
do Amazonas, pois a maioria das 
pesquisas era voltada para doenças 
de transmissão por vetores”, 
informou ela, que está preocupada 
com a 1ª colocação do Amazonas 

na incidência da doença. Na Fiocruz 
Amazônia, ela atuou na área de 
sociodiversidade, mas a pesquisa 
da médica também envolvia 
biodiversidade porque precisava dos 
biólogos. Unia as duas pontas. 
Mesmo aposentada, mantém 
contato com a instituição porque ela 
atua na Policlínica Cardoso Fontes. 
“Nesses 25 anos, a Fiocruz é um ícone 
da pesquisa na Amazônia e Região 
Norte. Cresceu muito, por isso a 
necessidade de um espaço maior, 
porque não tem como absorver a 
demanda dos pesquisadores na atual 
estrutura. O Instituto contribuiu para 
melhoria das condições de saúde 
da população de forma estratégica, 
usando a ciência”, destacou. 
Para o futuro: ela enxerga a 
possibilidade de crescimento 
muito grande. “A Fiocruz quando 
veio para Manaus há 25 anos foi 
um marco para a área científ ica no 
Amazonas”, ressaltou.

O ILMD contribuiu para 
melhoria das condições de saúde 
da população usando a ciência.



26 REVISTA FIOCRUZ
AMAZÔNIA

PESSOAS

O ingresso de Heloisa Veiga no 
ILMD/Fiocruz Amazônia ocorreu 
em 2001 por meio de concurso 
público. Ela atuou até janeiro de 
2017, quando se aposentou. Heloisa 
contou que, quando foi admitida, 
grande parte da estrutura f ísica-
base já estava concluída, graças ao 
trabalho da equipe administrativa 
inicial, liderada por Telma Gontijo. 
“Para nós, que ingressamos naquela 
data, coube a tarefa de adequar as 
condições f ísicas ao crescimento 
no período e, principalmente, 
fortalecer e, em alguns casos, criar 
as estruturas de organização e 
coordenação das rotinas diárias”, 
detalhou. Para ela, foram muitos 
desaf ios e muito aprendizado.
Sobre os pontos mais marcantes, ao 
longo da permanência na instituição, 
Heloisa destacou o investimento 
feito na intensificação das ações da 
Fiocruz no Estado do Amazonas, 
por ter uma extensa matéria-prima 
para pesquisa, quer no campo social, 
quer no campo da biodiversidade, 
que certamente geram necessidade 
de aprimoramento, por meio de 
cursos, palestras, treinamentos, que  
a Fiocruz está muito bem aparelhada 
para atender. “Sem sombra de 

dúvidas, merecem destaque as 
ações de Pesquisa e Ensino (claro 
que alicerçadas pela Extensão e 
Administração) e a interação com 
outras instituições, principalmente as 
de Ensino e Pesquisa”.
Em relação ao futuro para a instituição, 
Heloisa aponta a necessidade de 
potencializar as ações de Pesquisa, 
Ensino e Extensão. “Intensificar as 
relações e trabalho conjunto com 
outras instituições de pesquisa e, 
principalmente, se consolidar como 
uma instituição de referência em 
pesquisa em Saúde, fortalecendo, 
cada vez mais, as ações com as esferas 
Estadual e Municipal.
 Ela confessou que tem um grande 
desejo. “Meu ʼsonho de consumoʼ 
desde que entrei na Fiocruz, e ainda 
hoje, é quando o prédio do ILMD 
for referência para os táxis. Quando 
entrar num táxi e disser: ʼNa Fiocruzʼ, 
apenas, sem mais referências, aí terei 
certeza de que o trabalho do ILMD 
está sendo reconhecido e a Fiocruz 
conhecida como ela é e não como  
‘empresa de cigarros’ “, finalizou.

Heloisa 
Veiga:

Sonho  que a  Fiocruz 
Amazônia seja conhecida 
pela população 
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AMAZÔNIA SEGUNDO 
ADRIAN COWELL
Mostra de filmes marca abertura de atividades 
do Jubileu de Prata da Fiocruz Amazônia

Amazonia according to Adrian Cowell

Mini-film festival launches the opening of the 

Fiocruz Amazon Silver Anniversary activities.

Amazonía según Adrian Cowell

Muestra de películas marca la 

apertura de actividades del Jubileo 

de plata de la Fiocruz Amazonía 

POR

Eduardo Gomes

FOTO

Rodrigo Duarte

O Instituto Leônidas & Maria Deane 
(ILMD/Fiocruz Amazônia), em parceria 
com a Casa de Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz), promoveu, entre os dias 12 e 14 
de junho, no Casarão de Ideias, a Mostra 
de Filmes “Adrian Cowell – Um olhar 
sobre a Amazônia”, que abordou questões 
socioambientais e políticas da Amazônia 
Brasileira. O evento marcou a abertura 
das atividades em comemoração aos 25 
anos de atuação da Fiocruz na Amazônia.
A Mostra exibiu os filmes ‘Matando 
por terras’, ‘O destino dos Uru Eu Wau 
Wau’ e ‘Batida na floresta’, obras do 
documentarista, registradas durante suas 
experiências pelo Brasil, acompanhando 
o processo de desenvolvimento da 
Amazônia, o impacto dos    grandes  
projetos, avanços    da agricultura 
e  pecuária, projetos de colonização, 
construção de estradas e hidrelétricas, 
retratando suas consequências no 

cotidiano das pessoas que vivem na região: 
populações indígenas, seringueiros, 
madeireiros, garimpeiros e outros.
Os documentários contribuem para o 
debate político e cultural que envolve a 
Amazônia e constituem a memória dos 
povos da floresta, promovendo férteis 
discussões sobre a compatibilização do 
desenvolvimento socioambiental e o uso 
sustentável dos recursos naturais. Após 
a exibição dos filmes, foram realizados 
debates sobre os  temas apresentados.
Para Stella Oswaldo Cruz Penido, curadora 
da Mostra, é de grande relevância a 
abertura de debates sobre os aspectos 
históricos ambientais da Amazônia, 
que, mais do que nunca, encontram-se 
presentes nos debates atuais. “É incrível 
essa possibilidade de parceria entre a 
COC, a Fiocruz Amazônia e o Casarão de 
Ideias, pois com essas ações reunimos 
um público específico para este tipo  
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de   debate aqui no Amazonas. O acervo 
chegou ao Brasil em 2008, já se passaram 
mais de 10 anos, mas  faz todo sentido 
trazer os filmes do Adrian, nesse  momento, 
mostrando os aspectos históricos dessas 
questões sobre Amazônia. É muito 
importante atualizarmos o debate sobre 
essas questões ambientais, com pessoas 
que estão atuando, militando nessa 
agenda ambiental em 2019, discutindo 
esses filmes”, destacou.
A entrada para assistir aos f ilmes 
e participar dos debates da Mostra 
“Adrian Cowell – Um olhar sobre a 
Amazônia” foi gratuita.

SOBRE ADRIAN COWELL

Adrian Cowell foi um documentarista 
chinês, naturalizado britânico, estudou na 
Austrália e na Inglaterra. Graduou-se em 
história pela Universidade de Cambridge 
em 1955. Entre 1955 e 1956, foi com a Oxford 
& Cambridge Far Eastern Expedition de 
Londres até Singapura, fazendo  uma 
série de três programas, de 26 minutos 
para a BBC, intitulados “Travellers Tales“.

Entre 1957 e 1958, esteve pela primeira vez 
no Brasil, quando a Oxford & Cambridge 
Expedition veio à América do Sul, para 
a produção de quatro programas de 
26 minutos, para a série “Adventure” 
da BBC. A convite dos irmãos Villas 
Bôas, Adrian filmou, de 1967 a 1969, a 
expedição para contatar a tribo de índios 
isolados no Panará. Os filmes realizados 
neste período, “The Tribe that Hides 
From Man” (A Tribo Que Se Esconde do 
Homem) e “Kingdom in the Jungle” (O 
Reinado na Floresta), foram produzidos 
para a ATV.
No Brasil, ele se tornou amigo de 
Chico Mendes. Produziu diversos 
f ilmes sobre a Amazônia, nos quais ele 
retrata a dif ícil situação dos índios e as 
injustiças sociais existentes no local. 
O Acervo Adrian Cowell é constituído 
de f ilmes 16 mm, f itas de vídeo, slides 
e diários de campo sobre a Amazônia. 
São 50 anos de trabalhos que 
documentam a história, por meio das 
imagens registradas por Adrian Cowell 
e equipe, acompanhando o processo 
de desenvolvimento da região.

A Mostra de Filmes “Adrian Cowell – Um olhar sobre a Amazônia”, realizada no Casarão de Ideias, em Manaus, nos dias 12 e 14 de 
junho de 2019,  marcou a abertura das atividades em comemoração aos 25 anos de atuação da Fiocruz na Amazônia. 
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“MATANDO POR TERRAS”

“O DESTINO DOS URU EU WAU WAU” 

“BATIDA NA FLORESTA”

(52 min / 1990)

(52min / 1999)

(59min / 2005)

Dia 12/06 

Dia 13/06 

Dia 14/06 

CONFIRA A SINOPSE DOS FILMES 
QUE FORAM EXIBIDOS:

Filmado em 1986, na fronteira leste da Amazônia, ao longo da rodovia Belém 
Brasília, período em que foram assassinadas mais de 100 pessoas. Grandes 
fazendeiros, prestes a perder benefícios adquiridos durante o governo militar, 
contratam pistoleiros para expulsar grupos de sem-terra acampados. Casas 
queimadas, assassinatos, famílias expulsas: fatos que levam à retaliação dos 
sem-terra com queimadas de pastos e protestos, forçando os pistoleiros a 
abandonarem o local. 
Contudo, a eficácia de tais medidas só dura até o assassinato de mais dois 
sem-terra e de uma criança de três anos. Nem mesmo a polícia ousa enfrentar 
os assassinos e a justiça libera os mandantes do crime por falta de evidências. 
Uma entrevista com o pistoleiro mais famoso da região, conhecido por ter 
assassinado mais de 300 pessoas, deixa evidente que a justiça não alcança 
pistoleiros e latifundiários. Primeira versão brasileira (2011).

Este filme faz parte da Trilogia “Os Últimos Isolados”. Três décadas 
depois de “Na Trilha dos Uru Eu Wau Wau”, Adrian Cowell reencontra 
alguns dos personagens. Descobrimos que o líder Tari, que raptou a 
criança branca de “Na Trilha dos Uru Eu Wau Wau”, teve sua própria 
irmã raptada, por brancos, quando tinha 6 anos. O filme proporciona 
um encontro inesperado dos irmãos e nos mostra como os Uru Eu Wau 
Wau puderam lidar com as transformações em seu mundo, ao longo 
dessas décadas.

A luta de Walmir de Jesus, gerente do IBAMA em Ji-Paraná, para conter 
o desmatamento desenfreado da Amazônia em Rondônia. O filme 
mostra Walmir combatendo a extração e a venda ilegal de madeira, 
corrupção na política e no funcionalismo público local, desemprego e 
invasões em áreas de Parques Nacionais e de índios isolados.

Debatedor:  Felipe Milanez (UFBA) 

Debatedor:  Vicente Rios (PUC-GO) 

Mediadora:  Stella Oswaldo Cruz Penido (COC- Fiocruz)

Debatedor: Elaíze Farias (Jornalista / Portal Amazônia Real)

Debatedor:  André Fernando Baniwa (Organização Indígena da Bacia do Içana OIBI)

Mediadora:  Selda Vale da Costa (UFAM)

Debatedor: Phillip Fearnside (Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia – Inpa)

Mediador:  Felipe Milanez (UFBA)

FOTO Divulgação

FOTO Divulgação

FOTO Divulgação
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INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA E 
TRANSFORMAÇÃO 
Programa de Iniciação Científica do ILMD/Fiocruz Amazônia 
- 20 anos impulsionando carreiras de jovens pesquisadores

Scientific Initiation and social transformation 

The Scientific Initiation program 

of Fiocruz/ILMD- 20 years boosting 

careers for young scientists. 

Iniciación científica y transformación social

Programa de Iniciación Científica del ILMD/

Fiocruz Amazonía - 20 años impulsando 

carreras de jóvenes investigadores

POR

Cristiane Barbosa

FOTO

Eduardo Gomes e Divulgação

29,7%
Biomedicina

15,8%
Ciências biológicas

11,7%
Enfermagem

11,7%
Farmácia

10%
Biotecnologia

9,2%
Medicina

FORMAÇÃO  
CIENTÍFICA 

DE ALUNOS DO  
PROGRAMA DE  

INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA E  

TECNOLÓGICA  (PIC) 
DO ILMD/FIOCRUZ  

AMAZÔNIA:

Fonte: Coordenação do PIC- ILMD/Fiocruz Amazônia 
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“Não há condições de uma Nação querer 
ser moderna com desenvolvimento 
social e econômico se não tiver base 
científica e tecnológica”. Essa declaração 
feita na Conferência Mundial Sobre 
Ensino Superior, realizada pela Unesco 
em Paris, em 1998, nunca esteve tão 
atual. Nessa perspectiva, a Iniciação 
Científica (IC) é cada vez mais importante 
para o crescimento da pesquisa no País, 
levando em consideração que alunos 
participantes de IC têm chances 2,2 
vezes maiores de completar o mestrado 
e 1,5 maior de finalizar o doutorado, 
comparados aos que não participam de 
programas desta natureza.
Com a missão de transformar estudantes 
em cientistas, o Programa de Iniciação 
Científica e Tecnológica (PIC) do 
Instituto Leônidas & Maria Deane/
Fiocruz Amazônia completa 20 anos em 
2019. O objetivo do PIC é formar recursos 
humanos para a pesquisa em saúde 
e oportunizar a formação científica a 
jovens estudantes de graduação de 
instituições de ensino superior públicas 
e privadas instaladas em Manaus 

e reconhecidas pelo Ministério da 
Educação (MEC).
Atualmente a coordenação do 
Programa está sob a responsabilidade 
da pesquisadora Priscila Aquino e da 
vice Stefanie Lopes. Para gestão do 
Programa, a coordenação conta com 
um Comitê Institucional e um Comitê 
Executivo (Portaria N. 31/2019-GAB/
ILMD), formados por pesquisadores do 
Instituto e um membro externo. Essa 
gestão colegiada oportuniza a realização 
do acompanhamento do Programa 
e a oferta de atividades de formação 
científica e profissional complementares 
ao projeto de pesquisa com o qual os 
jovens estudantes estão envolvidos.
“O Programa tem se fortalecido nos 
últimos anos, sendo fundamental na 
formação de recursos humanos. Além 
disso, possibilita vislumbrar um cenário 
de prosperidade na identificação de 
estudantes talentosos nos cursos de 
graduação e sua indução nos trabalhos de 
investigação científica. Além disso, o PIC 
tem contribuído ao longo desses anos para 
o desenvolvimento regional, cooperando 

Orientadores, colaboradores do ILMD/Fiocruz Amazônia e bolsistas do PIC na edição de 2019 da Reunião Anual de Iniciação 
Científ ica (Raic). Foto: Eduardo Gomes
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com o Sistema Único de Saúde (SUS) 
frente a demandas e problemas reais 
de relevância da Amazônia”, destacou a 
coordenadora Priscila Aquino.
Nesses 20 anos de trajetória, cerca de 200 
estudantes de graduação já participaram 
do PIC/ILMD. No período de 2012 a 2015, 
conforme levantamento da Coordenação, 
foram atendidos 120 estudantes de 
diversas instituições de ensino superior 
públicas e privadas. Por ser de uma 
instituição federal ligada à área da 
pesquisa em saúde, o PIC/ILMD atende 
prioritariamente a formação científica 
de alunos dos cursos da área de saúde: 
Biomedicina (26,7%), Ciências Biológicas 
(15,8%), Enfermagem (11,7%), Farmácia 
(11,7%), Biotecnologia (10%) e Medicina 
(9,2%). No entanto, considerando o caráter 
multiprofissional e multidisciplinar das 
pesquisas em saúde, estudantes de cursos 
como Matemática, Engenharias, Ciências 
Sociais também são atendidos pelo 
Programa, de acordo com as temáticas 
das pesquisas em desenvolvimento por 
pesquisadores/orientadores do ILMD/
Fiocruz Amazônia.
A vice-coordenadora do PIC, Stefanie 
Lopes, atua no Programa praticamente 
desde o ingresso dela no ILMD/Fiocruz 
Amazônia. Primeiramente, ela esteve 
trabalhando no grupo de pesquisadores/
orientadores do Programa e em 2015 
foi convidada para compor o Comitê 
Executivo, iniciando suas atividades 
no ano seguinte. Então como membro 
do Comitê Executivo, Stefanie auxiliou 
a Coordenação - na época conduzida 
pelo pesquisador Felipe Pessoa - na 
estruturação do Processo Seletivo, na 
organização de eventos como a Acolhida 
dos Bolsistas, Semana de Biossegurança 
e Reunião Anual de Avaliação do PIC/
ILMD Fiocruz Amazônia e pôde ter 

contato com os aspectos da gestão do 
Programa e de seu funcionamento. 
No ano de 2017, ela então assumiu a 
coordenação do PIC. 
O Programa de Iniciação Científ ica 
é um programa antigo do Instituto 
e na opinião de Stefanie já é bem 
estabelecido. “Meu papel é dar 
continuidade a este trabalho 
importantíssimo, de inserção de jovens 
na Ciência que o ILMD vem fazendo, e 
aprimorá-lo f rente às novas demandas 
da Ciência e Tecnologia, adequando o 
Programa ao cenário atual da Pesquisa 
e Desenvolvimento atrelado à missão 
institucional da Fiocruz e do ILMD”, 
destacou ela.

Segundo Stefanie, muitos daqueles 
que tiveram essa oportunidade de 
“experenciar” a Pesquisa já na Graduação 
deram seguimento à sua formação e 
ingressaram na Pós-graduação, alguns 
dos quais, inclusive,  sendo nucleados na 
própria instituição e em outras instituições 
de ensino e pesquisa do Amazonas.

O Programa tem se 
fortalecido nos últimos 
anos, sendo fundamental 
para a formação de recursos 
humanos. Além disso, 
possibilita vislumbrar um 
cenário de prosperidade 
na identificação de 
estudantes talentosos nos 
cursos de graduação e sua 
indução nos trabalhos de 
investigação científica. 
Priscila Aquino, coordenadora do PIC/ILMD
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Nos Programas de Pós-graduação do 
ILMD/Fiocruz Amazônia, por exemplo, 
há diversos egressos do PIC no quadro 
discente. O Programa de Pós-Graduação 
em Biologia da Interação Patógeno-
Hospedeiro (PPGBIO-Interação) contou 
com 16 ex-bolsistas de Iniciação Científica 
(quase 50% do quadro total de estudantes 
em formação de mestrado). O Programa 
de Doutorado fora de sede do ILMD, em 
parceria com o Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC-Fiocruz), conta com 5 ex-bolsistas do 
PIC, de um total de 12 alunos. O Programa 
de Pós-Graduação em Condições de 
Vida e Situações de Saúde na Amazônia 
(PPGVIDA) registrou 03 ex-bolsistas do 
PIC que estão cursando o mestrado.
Para Stefanie, independente da escolha 
pela carreira acadêmico-científica, a 
participação em programas de Iniciação 
Científica (IC) muda visões de mundo e 
transforma esses jovens que levam todo 
o conhecimento e experiência vivida 
durante sua participação no PIC para a 
sua vida profissional e pessoal. Assim, a 
IC permite ao estudante de graduação 
a condução na prática de um projeto 
de pesquisa em uma área relacionada 
ao curso que desenvolve. “A IC traz uma 
série de benefícios para qualquer cenário 
profissional que o indivíduo for seguir, 
como por exemplo, o desenvolvimento 
da criatividade e do dinamismo; além do 
amadurecimento do pensamento crítico, 
autonomia e senso de responsabilidade”, 
declarou Stefanie.
No  início, com poucos servidores doutores 
aptos para a orientação, as bolsas eram 
fomentadas unicamente pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e contava com 
orientadores oriundos de outras 
Unidades da Fiocruz, com coorientação 
de pesquisadores da casa. “Com a 

admissão de novos pesquisadores, o 
Programa foi crescendo, se estruturando 
e este ano, por exemplo, já realizamos 
a 16ª Reunião Anual de Iniciação 
Científica no ILMD/Fiocruz Amazônia, 
envolvendo 27 bolsistas, orientados por 17 
pesquisadores, apresentando o resultado 
de seus projetos”, informou. Hoje, com a 
expansão do Programa, além do CNPq, o 
financiamento de bolsas se dá por meio 
da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (Fapeam) e de 
recursos do orçamento do ILMD.

CASES  DE SUCESSO: EGRESSOS 
DO PIC SEGUIRAM CARREIRAS NA 
ÁREA CIENTÍFICA

Michele de Jesus é um dos exemplos 
de bolsistas que deram continuidade à 
carreira voltada à ciência, a partir de sua 
participação na Iniciação Científica (IC). 
Ela é tecnologista em saúde pública do 
quadro efetivo do ILMD/Fiocruz Amazônia 
e atua no Núcleo Técnico de Suporte à 
Pesquisa (NUTP). Michele participou do 
PIC no período de 2000 a 2001, no projeto 
intitulado “Diagnóstico Molecular de 
Vibrio cholerae de pescados nas feiras da 
cidade de Manaus/AM“. “Como bolsista 
de iniciação científica, foi apenas 1 ano de 
bolsa, pois no ano seguinte já era a minha 
formatura de graduação”, disse.
Na avaliação de Michele, para os alunos 

Michele de Jesus
Tecnologista em 

saúde pública
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que desejam conhecer a pesquisa 
científica, o PIC é uma forma de abrir um 
leque de conhecimentos e colocar em 
prática o que é ensinado nos livros e nas 
aulas das faculdades. 

O doutorando em Biologia Parasitária, 
Túllio Romão, é um resultado positivo 
do PIC do ILMD/Fiocruz Amazônia. O 
primeiro projeto do qual ele participou 
como aluno de IC foi intitulado 
“Detecção molecular da microbiota 
de Phlebotominae (Diptera: 
Psychodidae), da Amazônia central, 
AM, Brasil”,  sob orientação da doutora 

O Programa estimula a 
formação de profissionais 
qualificados e a descoberta 
de futuros pesquisadores 
promissores nas diversas 
áreas da pesquisa científica. 
É uma forma de divulgar 
a ciência e atingir diversos 
ramos da sociedade.

Paloma Shimabukuro. 
Ele fez uma seleção para bolsistas de 
IC no f inal do ano de 2007. “Acredito 
que iniciei as atividades do projeto em 
2008. Continuei no Programa até o 
ano de 2010, quando terminei o curso 
de licenciatura em Ciências Biológicas. 
Então, foram 2 anos de iniciação 
cientif ica no ILMD”, lembrou.
Na visão de Túllio, o Programa teve uma 
contribuição essencial para sua carreira 
científica. “Isso porque o PIC supriu 
algumas das limitações do meu curso 
de Ciências Biológicas, uma vez que 
éramos a primeira turma e então existiam 
limitações estruturais e principalmente 
na grade curricular”. 
Também foi graças ao Programa de IC que 
ele teve a oportunidade de aprofundar o 
conhecimento em áreas mais específicas, 
além da chance de vivenciar trabalho de 
campo, bem como técnicas laboratoriais 
que ele utiliza até hoje. “A iniciação 
cientifica também me proporcionou o 
primeiro contato com a leitura de trabalhos 
científicos e isso contribuiu muito com o 
aprendizado da língua inglesa, uma vez 
que praticamente toda a literatura que 
utilizamos é escrita nesta língua. E, por fim, 
tive o primeiro contato com a elaboração 
de um projeto de pesquisa, ou seja, o 
Programa vai além das atividades práticas 
e realmente proporciona a vivência de um 
pesquisador. É claro que tudo em nível de 
um estudante de IC e sob a supervisão do 
orientador”, relatou.
Ele revelou também que a IC contribuiu 
com todas as etapas de sua carreira. Antes 
do doutorado, foi primordial para seleção 
do mestrado, uma vez que já tinha 
coautoria em trabalhos científicos e isso 
é extremamente relevante para qualquer 
seleção. Além disso, a experiência com as 
atividades de laboratório - basicamente 

Túllio Romão
Doutorando em 

Biologia Parasitária

Michele de Jesus, ex-bolsista do PIC/
ILMD, atualmente tecnologista em 
saúde pública do quadro efetivo do 
ILMD/Fiocruz Amazônia.
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ele usou tudo o que aprendeu na iniciação 
científica - e com a elaboração e execução 
do projeto ajudaram muito. Depois disso, 
veio o doutorado, que ele cursa até hoje. 
“Continuo utilizando técnicas para 
diagnóstico molecular de parasitos e 
análises filogenéticas que aprendi na 
época de IC. Naquela época, atuava  
com uma abordagem voltada para um 
inseto vetor e um parasito diferente 
(flebotomíneos/leishmania) dos quais 
trabalho atualmente (simulídeos/filárias), 
mas basicamente a mesma metodologia 
é utilizada”, explicou.
Túllio afirmou que a participação no 
PIC é um privilégio e uma excelente 
oportunidade de aprendizado e 
crescimento. “Principalmente aqui 
no ILMD/Fiocruz Amazônia, onde os 
alunos têm suporte para todas as etapas 
de desenvolvimento do projeto e os 
orientadores muito competentes em suas 
áreas e dispostos a ensinar”, disse. 
Segundo ele, se o aluno tiver 
compromisso e o real interesse em 
continuar na vida acadêmica e construir 
uma carreira científica, não há uma 
melhor oportunidade. 

Na visão de Paulo Victor Viana, pesquisador 
em Saúde Pública do Centro de Referência 
Professor Hélio Fraga (Ensp/Fiocruz), o 
Programa de Iniciação Científica do ILMD 
foi crucial para o despertar da vocação 
científica que existia nele. O primeiro 
contato do cientista com a pesquisa 
acadêmica foi na Fiocruz Amazônia. “Isso 
foi decisivo para o meu futuro”, afirmou.
Paulo Viana foi bolsista do PIC do ILMD/
Fiocruz Amazônia por 12 meses, no 
período de julho de 2009 a julho de 2010. 
O projeto de pesquisa dele foi orientado 
por Jesem Douglas Orellana e tratava 
do ‘Perfil Clínico Epidemiológico de 
Pacientes com Tuberculose Internados 
em Hospital Especializado do Estado 
Amazonas’, onde atuava entrevistando 
pacientes internados com tuberculose, 
buscando responder perguntas 
relacionadas aos fatores que os levaram 
à internação por tuberculose.
Segundo Paulo Viana, o PIC contribuiu 
para despertar sua vocação científica e 
também o senso crítico, principalmente 
na busca de conhecimento e de questões 
a serem respondidas. Além disso, 
contribuiu para adquirir responsabilidade 
e cumprimento de prazos , o que ele leva 
como aprendizagem para a vida toda.
Após a conclusão da Iniciação Científica 
e da graduação em Enfermagem pela 

Para aqueles que já 
fazem parte do programa, 
aproveitem ao máximo,  
que com certeza vocês 
terão um diferencial e 
até uma vantagem em 
relação aos outros alunos 
que não fizeram IC.

Paulo Victor Viana
Pesquisador em 

Saúde Pública

Túllio Romão, ex-bolsista do PIC/
ILMD, atualmente doutorando em 
Biologia Parasitária.
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Ufam, em 2011, ele foi convidado a 
participar do projeto nacional da Fiocruz-
RJ denominado ‘Perfil dos usuários 
de crack nas 26 capitais, DF, 9 regiões 
metropolitanas e Brasil’. “Adquiri uma 
ampla experiência na coleta de dados e 
trabalho com populações de difícil acesso 
na cidade de Manaus, identificando 
locais de uso de crack e convidando estes 
usuários para participarem da pesquisa 
com aplicação de questionário e testes 
rápidos para identificação de HIV, Sífilis e 
Hepatite B”, relatou.
A expertise adquirida durante o 
período que ele esteve no ILMD/Fiocruz 
Amazônia e os desafios enfrentados 
o motivaram a tentar o processo 
seletivo para o Programa de Mestrado 
em Epidemiologia em Saúde Pública 
da Escola Nacional de Saúde Pública 
(Ensp), onde ele ingressou em 2012, 
concluindo em 2014. Ele desenvolveu 
um projeto que avaliava os dados 
nacionais de notificação da tuberculose 
no Brasil, explorando as diferenças do 
adoecimento,  segundo raça ou cor. 
Após a conclusão do mestrado e início 
do doutorado, ele prestou o concurso 
público para pesquisador da Fiocruz 
na Ensp no perfil de epidemiologista 
em tuberculose, obteve aprovação e 
nomeação ainda em 2014 e hoje está 
lotado no Centro de Referência Professor 
Hélio Fraga (Ensp), unidade de referência 
no tratamento de tuberculose resistente. 
No ano de 2018, concluiu o doutorado em 
Epidemiologia em Saúde Pública com a 
tese ‘Tuberculose segundo cor ou raça no 
Brasil: Uma análise dos determinantes do 
adoecimento e morte’, aplicando análise 
de sobrevivência na análise dos dados. 
Paulo Viana aconselha os jovens 
ingressantes na Iniciação Científica 
a explorarem as potencialidades e o 

conhecimento adquirido na pesquisa, 
pois esta vivência para alguns poderá 
ser um fator determinante na vocação 
científica deste estudante em formação 
na Universidade. “Por outro lado, aqueles 
que não se adaptarem à pesquisa podem 
também buscar explorar outras áreas 
da tríade universitária (pesquisa, ensino 
e extensão) inserindo-se na extensão 
em projetos voltados diretamente para 
a comunidade, ou na prática do ensino 
como monitor em disciplinas com as quais 
tenha maior familiaridade”, ponderou. 

Atualmente desenvolvo 
pesquisas sobre 
tuberculose e suas 
disparidades segundo cor 
ou raça; determinantes 
do adoecimento 
em pacientes com 
Tuberculose Droga 
Resistente (TBDR); 
e  análise espacial e 
perfil epidemiológico 
de Micobactérias Não 
Tuberculosas (MNT).
Paulo Victor Viana, ex-bolsista do 
PIC/ILMD, atualmente pesquisador 
em Saúde Pública do Centro de 
Referência Professor Hélio Fraga 
(Ensp/Fiocruz). 
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25 ANOS A SERVIÇO 
DA SAÚDE PÚBLICA 
NA AMAZÔNIA

Desafios e conquistas marcam história da Fiocruz Amazônia

25 years of service to public health 

in the Amazon region. 

Challenges and achievements mark 

the history of Fiocruz Amazônia

25 años al servicio de la salud 

pública en la Amazonía

Desafíos y conquistas marcan la 

historia de la Fiocruz Amazonía 

POR

Cristiane Barbosa

FOTOS

Arquivo ILMD/Fiocruz Amazônia

Ao partir pelas águas escuras do rio 
Negro (AM), em um pequeno barco, o 
médico sanitarista Carlos Chagas, do 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC), seguiu com 
a missão científica de decifrar as grandes 
endemias amazônicas, dentre elas a 
malária. A bordo também estavam João 

Pedro de Albuquerque, da Diretoria Geral 
de Saúde Pública, e Pacheco Leão, da 
Escola de Medicina do Rio de Janeiro. 
A expedição saiu de Manaus para as 
calhas dos rios Solimões, Juruá, Purus, 
Acre, Iaco, Negro e baixo rio Branco, com 
duração de aproximadamente seis meses 

Ou seja, o 
período de 
chuvas.

À beira do Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, Carlos Chagas (ao centro), junto a outros 
participantes da expedição Amazônia. Amazonas, fevereiro de 1913 | FOTO: Acervo COC



Oswaldo Cruz e João 
Pedroso fazem a primeira 
viagem ao norte do país para 
inspeção sanitária dos portos 
marítimos e fluviais.

Oswaldo Cruz retorna a 
Amazônia para visitar as 
obras de construção da 
Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré.

1910
Carlos Chagas, Pacheco 
Leão e João Pedroso 
voltam à Amazônia para a 
implantação do projeto 
de interiorização das 
ações de saúde pública.

1912 a 1913

A Unidade passou a ser 
chamada, oficialmente, 
de Centro de Pesquisa 

Leônidas e Maria 
Deane (CPqLMD) em 

reconhecimento ao 
casal de cientistas 
Leônidas de Mello 

Deane e Maria José 
Von Paumgartten 

Deane.

Inicia o processo de 
descentralização 
administrativa e 

financeira da 
unidade visando se 

tornar Unidade 
Gestora (UG) 

Autônoma

Inauguração da 
sede do CPqLMD

2001

2002

1905 a 1906 É aberto o 
Escritório Técnico 

da Fiocruz no 
Amazonas, em uma 

sala da FMT.

1994

Grupo de pesquisadores 
refazem a viagem de Carlos 

Chagas e publicam o livro 
“Revisitando a Amazônia” de 

Carlos Chagas.

Realização do primeiro 
concurso com previsão de 

vagas para o ILMD.

1995

Em 26 de outubro acontece a 
inauguração de parte do espaço 

destinado ao Apoio Técnico e 
Administrativo do Centro do 

CPqLMD, situada à Rua Teresina – 
Adrianópolis – Manaus/AM. 

2000

Realiza-se a primeira 
eleição para escolha do 
Diretor da Unidade.

Acontece a aquisição 
do imóvel anexo para 

ampliação da estrutura 
física e da capacidade 

instalada do ILMD.

Conclui-se a 
Descentralização 
Administrativa e 

Financeira da 
Unidade, que se 

torna Unidade 
Gestora (UG).

O ILMD aprova seu 
primeiro programa 
próprio de 
Pós-Graduação Stricto 
Sensu – Condições de 
Vida e situações de 
Saúde na Amazônia 
(PPGVIDA).

Oferece-se segunda 
turma de doutorado em 
parceria com Ensp, IFF, 

IAM e Fapeam.

É formalizado o Termo 
de Cooperação com o 
INCRA para Cessão de 
Uso do imóvel de 
apoio as pesquisas em 
Rio Pardo.

Oferta-se a 
primeira Turma de 
Doutorado Ensp, 
IFF e IAM. Fiocruz 
concede título ao 
Pajé Gabriel Gentil.

Fiocruz 
realiza o 
Concurso 
com o maior 
número de 
vagas.

2006

2009

2012

2014

Inicia a primeira turma de 
Mestrado em Condições de 
Vida e Situações de Saúde na 
Amazônia – PPGVIDA.

Ocorre a alteração da categoria de Centro de 
Pesquisa CPqLMD para Instituto Leônidas & Maria 
Deane – ILMD/Fiocruz Amazônia.

Acontece a Sessão Especial em Homenagem aos 
23 Anos do Instituto Leônidas & Maria Deane – 
ILMD/Fiocruz Amazônia na ALEAM.

Ocorre o lançamento da “Fiocruz Amazônia Revista”

Iniciam-se as atividades da primeira turma do 
segundo Mestrado do Programa Próprio – Programa 
de Pós-Graduação em Biologia da Interação 
Patógeno Hospedeiro.

Tem início a primeira turma do Mestrado 
Profissional ProfSaúde em Saúde da Família.

O Regimento Interno do ILMD/Fiocruz Amazônia é 
aprovado na Assembleia Geral do ILMD/Fiocruz 
Amazônia, em dias 13 e 14 de fevereiro e homologado 
pela Portaria nº 021/2017, publicada no dia 19 de junho. 
Depois, foi alterado na Assembleia Geral do dia 23 de 
agosto e homologado por Portaria Nº 042/2017, 
publicada no dia 31 de agosto.

Elaboração do primeiro Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) 2018-2021, aprovado pela Resolução nº 002, de 17 de julho 
de 2018, do Conselho Deliberativo do ILMD/Fiocruz Amazônia.

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
2018-2021 é aprovado pela Resolução nº 002, de 
17 de julho, do Conselho Deliberativo do 
ILMD/Fiocruz Amazônia.

ILMD/Fiocruz Amazônia completa 25 anos de instalação 
em Manaus-AM. Em comemoração, o ILMD promove no 
dia 22 de agosto um Concerto Comemorativo no Teatro 
Amazonas e no dia 23 de agosto recebe homenagem na 
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) 
em Sessão Especial proposta pela Deputada Estadual 
Alessandra Campelo.

O ILMD aprova seu segundo programa próprio 
de Pós-Graduação em Biologia da Interação 
Patógeno Hospedeiro – PPGBioInteração.

A marca do Instituto Leônidas & Maria Deane – 
ILMD/Fiocruz Amazônia é renovada. 

Tem início o primeiro curso de Doutorado em 
Ciências do ILMD - parceria com o IOC.

2015

Em 14 de dezembro foi 
assinado o Termo de 
Comodato n.º 337/98, 
publicado no DOU em 
16/12/21998 pela Funasa 
e Fiocruz, o imóvel foi 
cedido em Regime 
Comodato, por prazo 
indeterminado, para 
implantação da sede da 
Fiocruz. 

Em 26 de outubro acontece 
a inauguração de parte do 
espaço destinado ao Apoio 
Técnico e Administrativo do 
Centro do CPqLMD, situada 
à Rua Teresina – 
Adrianópolis – Manaus/AM. 

1998

Acontece a oferta 
da primeira turma 
de Mestrado Ensp 

e UFAM.

O Escritório
transforma-se 
em Unidade Técnico-Científica da Fiocruz.

Oferta do Curso “ Biology
of Disease Vectors “ com o apoio do Escritório Técnico 
da Fiocruz no Amazonas, Fundação Nacional de Saúde, 
Sociedade Brasileira de Virologia e Comando Militar da 
Amazônia.

Inauguração do Laboratório de Biodiversidade do 
CPqLMD no Centro de Instrução de Guerra na 
Selva - CIGS.

1999

2016

2018

2019

2017
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Oswaldo Cruz e João 
Pedroso fazem a primeira 
viagem ao norte do país para 
inspeção sanitária dos portos 
marítimos e fluviais.

Oswaldo Cruz retorna a 
Amazônia para visitar as 
obras de construção da 
Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré.

1910
Carlos Chagas, Pacheco 
Leão e João Pedroso 
voltam à Amazônia para a 
implantação do projeto 
de interiorização das 
ações de saúde pública.

1912 a 1913

A Unidade passou a ser 
chamada, oficialmente, 
de Centro de Pesquisa 

Leônidas e Maria 
Deane (CPqLMD) em 

reconhecimento ao 
casal de cientistas 
Leônidas de Mello 

Deane e Maria José 
Von Paumgartten 

Deane.

Inicia o processo de 
descentralização 
administrativa e 

financeira da 
unidade visando se 

tornar Unidade 
Gestora (UG) 

Autônoma

Inauguração da 
sede do CPqLMD

2001

2002

1905 a 1906 É aberto o 
Escritório Técnico 

da Fiocruz no 
Amazonas, em uma 

sala da FMT.

1994

Grupo de pesquisadores 
refazem a viagem de Carlos 

Chagas e publicam o livro 
“Revisitando a Amazônia” de 

Carlos Chagas.

Realização do primeiro 
concurso com previsão de 

vagas para o ILMD.

1995

Em 26 de outubro acontece a 
inauguração de parte do espaço 

destinado ao Apoio Técnico e 
Administrativo do Centro do 

CPqLMD, situada à Rua Teresina – 
Adrianópolis – Manaus/AM. 

2000

Realiza-se a primeira 
eleição para escolha do 
Diretor da Unidade.

Acontece a aquisição 
do imóvel anexo para 

ampliação da estrutura 
física e da capacidade 

instalada do ILMD.

Conclui-se a 
Descentralização 
Administrativa e 

Financeira da 
Unidade, que se 

torna Unidade 
Gestora (UG).

O ILMD aprova seu 
primeiro programa 
próprio de 
Pós-Graduação Stricto 
Sensu – Condições de 
Vida e situações de 
Saúde na Amazônia 
(PPGVIDA).

Oferece-se segunda 
turma de doutorado em 
parceria com Ensp, IFF, 

IAM e Fapeam.

É formalizado o Termo 
de Cooperação com o 
INCRA para Cessão de 
Uso do imóvel de 
apoio as pesquisas em 
Rio Pardo.

Oferta-se a 
primeira Turma de 
Doutorado Ensp, 
IFF e IAM. Fiocruz 
concede título ao 
Pajé Gabriel Gentil.

Fiocruz 
realiza o 
Concurso 
com o maior 
número de 
vagas.

2006

2009

2012

2014

Inicia a primeira turma de 
Mestrado em Condições de 
Vida e Situações de Saúde na 
Amazônia – PPGVIDA.

Ocorre a alteração da categoria de Centro de 
Pesquisa CPqLMD para Instituto Leônidas & Maria 
Deane – ILMD/Fiocruz Amazônia.

Acontece a Sessão Especial em Homenagem aos 
23 Anos do Instituto Leônidas & Maria Deane – 
ILMD/Fiocruz Amazônia na ALEAM.

Ocorre o lançamento da “Fiocruz Amazônia Revista”

Iniciam-se as atividades da primeira turma do 
segundo Mestrado do Programa Próprio – Programa 
de Pós-Graduação em Biologia da Interação 
Patógeno Hospedeiro.

Tem início a primeira turma do Mestrado 
Profissional ProfSaúde em Saúde da Família.

O Regimento Interno do ILMD/Fiocruz Amazônia é 
aprovado na Assembleia Geral do ILMD/Fiocruz 
Amazônia, em dias 13 e 14 de fevereiro e homologado 
pela Portaria nº 021/2017, publicada no dia 19 de junho. 
Depois, foi alterado na Assembleia Geral do dia 23 de 
agosto e homologado por Portaria Nº 042/2017, 
publicada no dia 31 de agosto.

Elaboração do primeiro Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) 2018-2021, aprovado pela Resolução nº 002, de 17 de julho 
de 2018, do Conselho Deliberativo do ILMD/Fiocruz Amazônia.

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
2018-2021 é aprovado pela Resolução nº 002, de 
17 de julho, do Conselho Deliberativo do 
ILMD/Fiocruz Amazônia.

ILMD/Fiocruz Amazônia completa 25 anos de instalação 
em Manaus-AM. Em comemoração, o ILMD promove no 
dia 22 de agosto um Concerto Comemorativo no Teatro 
Amazonas e no dia 23 de agosto recebe homenagem na 
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) 
em Sessão Especial proposta pela Deputada Estadual 
Alessandra Campelo.

O ILMD aprova seu segundo programa próprio 
de Pós-Graduação em Biologia da Interação 
Patógeno Hospedeiro – PPGBioInteração.

A marca do Instituto Leônidas & Maria Deane – 
ILMD/Fiocruz Amazônia é renovada. 

Tem início o primeiro curso de Doutorado em 
Ciências do ILMD - parceria com o IOC.

2015

Em 14 de dezembro foi 
assinado o Termo de 
Comodato n.º 337/98, 
publicado no DOU em 
16/12/21998 pela Funasa 
e Fiocruz, o imóvel foi 
cedido em Regime 
Comodato, por prazo 
indeterminado, para 
implantação da sede da 
Fiocruz. 

Em 26 de outubro acontece 
a inauguração de parte do 
espaço destinado ao Apoio 
Técnico e Administrativo do 
Centro do CPqLMD, situada 
à Rua Teresina – 
Adrianópolis – Manaus/AM. 

1998

Acontece a oferta 
da primeira turma 
de Mestrado Ensp 

e UFAM.

O Escritório
transforma-se 
em Unidade Técnico-Científica da Fiocruz.

Oferta do Curso “ Biology
of Disease Vectors “ com o apoio do Escritório Técnico 
da Fiocruz no Amazonas, Fundação Nacional de Saúde, 
Sociedade Brasileira de Virologia e Comando Militar da 
Amazônia.

Inauguração do Laboratório de Biodiversidade do 
CPqLMD no Centro de Instrução de Guerra na 
Selva - CIGS.

1999

2016

2018

2019

2017
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“As condições médico-sanitárias eram 
tidas como os principais entraves ao 
desenvolvimento de qualquer atividade 
econômica, portanto dois cientistas de 
renome nacional e internacional foram 
chamados para estudá-las e estabelecer 
um programa de saneamento geral da 
região”, pontuou Schweickardt.
No entanto, não há registro de relatório 
conhecido sobre essa excursão, que 
tinha como objetivo avaliar as condições 
sanitárias dos portos. Conforme relatos 
históricos, em 1910, Oswaldo Cruz voltou 
à Amazônia acompanhado de Belisário 
Penna, para assessorar as obras de 
construção da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré, mais conhecida como Ferrovia 
do Diabo, porque a malária matava um 
operário por cada dormente* assentado, 
conforme se dizia na época. O resultado 
foi um plano de profilaxia da doença, com 
o uso de mosquiteiros e a aplicação de 
quinino nos trabalhadores.

Peça de f ibra de madeira usada na 
composição de escadas e peitoris. 
Também é utilizado para assentar os 
trilhos das estradas de ferro.
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(outubro de 1912 a abril de 1913), por quase 
todo o período de inverno amazônico*. 
Umas das impressões de Chagas sobre a 
região foi:
A presença marcante da Fiocruz na 
Amazônia, entretanto, data de anos antes 
dessa emblemática viagem à região por 
Chagas e demais pesquisadores. Em 1905, 
o próprio Oswaldo Cruz, então diretor 
geral da saúde pública, esteve na região 
para inspecionar os portos do Norte. 
De acordo com o doutor em História das 
Ciências, Júlio Cesar Schweickardt, as 
viagens dos cientistas do IOC ao Amazonas 
se deram em um contexto socioeconômico 
específico. “Oswaldo Cruz viajou ao rio 
Madeira em função da construção da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em 
1910, e Carlos Chagas viajou a diferentes 
rios pela Superintendência de Defesa da 
Borracha, entre 1912 e 1913”, detalhou. 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA FIOCRUZ 
AMAZÔNIA HÁ 25 ANOS

Desde o início do século XX, a decisão 
de implantar um Centro de Pesquisa da 
Fundação Oswaldo Cruz na Amazônia era 
fundamentalmente impulsionada pelas 
condições de saúde das populações. O 
médico infectologista Marcus Barros, 
que foi diretor do Escritório Técnico da 
Amazônia (ETA/Fiocruz), de 1994 a 1997, 
relembra que todas as vezes que o governo 
brasileiro avançou na Amazônia em busca 
de explorá-la, sem o devido planejamento 
e cuidado com o meio ambiente, a 
resposta foi sempre o ressurgimento das 
grandes endemias.

Ainda que esteja presente na Amazônia 
há mais de um século por meio das 
expedições científicas, a implantação/
instalação da Fiocruz em Manaus ocorreu 
por meio da Portaria Fiocruz nº 195/94, 
de 19 de agosto de 1994, como Escritório 
Técnico da Amazônia (ETA-Fiocruz). Essa 
história foi escrita por muitas mãos de 
aguerridos pesquisadores e gestores em 
busca de soluções para a melhoria das 
condições de saúde e de vida das pessoas 

Ou seja, o 
período de 
chuvas.

Não mais a vinda para a 
Amazônia para tentar desvendar 
o ʽmistério da Esfingeʼ, mas 
a partir de seus próprios 
recursos humanos procurar ir 
às raízes de seus problemas 
de saúde, articulando com 
instituições locais as soluções 
para os grandes desafios.
Marcus Barros, primeiro gestor do 
ETA/Fiocruz
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que moram na Amazônia.
Um deles é o médico Luciano Toledo, 
pesquisador titular da Ensp, que já atuava na 
região amazônica muito antes da instalação 
do ETA. Sua presença na região iniciou 
ainda ao longo da gestão do professor 
Frederico Simões Barbosa na direção da 
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca (Ensp), (1985-1989), ocasião em que 
representou o Departamento de Ciências 
Biológicas nos Cursos Descentralizados da 
Ensp (Concurd).
Toledo, em entrevista à reportagem da 
Fiocruz Amazônia Revista, relembrou 
que, naquela época, a Ensp recebia 
propostas de diferentes regiões do País 
para realizar Cursos de Especialização 
em Saúde Pública. Esses cursos foram 
implantados em diversos Estados. Em um 
dado momento, o professor Bernardino 
Albuquerque, natural de Manaus, e 
que colaborou na montagem de um 
Programa de Controle de Doenças da 
Ensp (esse programa se transformou 
em um Núcleo de Endemias e, logo 
depois, no Departamento de Endemias 
da Escola Nacional de Saúde Pública), 
passou a trabalhar conosco, no Rio de 
Janeiro. O Prof. Bernardino passou a 
colaborar na execução de diversos cursos 
de Especialização em Saúde Pública na 
Amazônia, especialmente nos Estados do 
Amazonas, Acre e Rondônia. No decorrer 
da implantação de um desses cursos, no 
Amazonas, recebemos a notícia de que 
a Fiocruz, sob a Presidência do Dr. Carlos 
Morel, estava com a intenção de implantar 
um Centro Regional na Serra do Navio, no 
Estado do Amapá. “Foi o começo de uma 
longa história”, destacou ele.
Em relação à Serra do Navio, deve ser 
comentado que era uma região de 
exploração de manganês, o que obrigou, 
25 anos atrás, à construção de uma 
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ferrovia essencialmente destinada ao 
transporte do minério dessa Serra, para o 
Porto de Santana, em Macapá. Após anos 
de exploração, as jazidas de manganês 
estavam exauridas, chegando ao seu 
limite.  Na área de exploração dessas 
jazidas, foi erguida uma Vila Residencial 
que ficaria ociosa, com o fim da atividade 
de mineração. 
Daí surgiu a possibilidade de a Fiocruz 
“ser presenteada” com essa Vila, em 
plena Floresta Amazônica, para instalar 
seu Centro Regional na Amazônia. 
Visando à análise da viabilidade técnica 
dessa proposta, a Presidência da Fiocruz 
organizou uma Comissão Científica, que 
visitou a região da Serra do Navio. Durante 
a visita, a Comissão reconheceu a beleza 
da região e as ótimas condições das 
instalações físicas da Vila. Constatou ainda 
o total controle que o grupo empresarial 
Caemi/Icome exercia sobre a vida e a 
saúde dos trabalhadores residentes na 
Vila. “ Lá, se exercia um controle sobre 
tudo; as luzes se apagavam às 21 horas, 
forçando os moradores a se recolherem; os 
horários das refeições eram rigidamente 
estabelecidos; diariamente todos os 
moradores/trabalhadores eram avaliados 
quanto à ingestão do medicamento 
Aralen, indicado para prevenção da 
malária, através de exames de urina”, 
detalhou Toledo.
Na ocasião, Toledo elaborou um Relatório 
individual sobre suas impressões, o qual 
foi entregue ao Presidente da Fiocruz. 
Nesse Relatório, foi feita uma descrição 
das condições de saúde no interior da Vila 
Operária, informando que as condições de 
vida e saúde na Vila Residência possuíam 
um padrão de morbimortalidade* similar 
à da população da Suécia. No interior 
da Vila, conforme já citado, tudo era 
controlado; os casos de doenças mais 

É um conceito 
da medicina 
que se refere 
ao índice 
de pessoas 
mortas em 
decorrência 
de uma 
doença 
específ ica 
dentro de 
determinado 
grupo 
populacional.
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graves eram levados em transportes 
especiais até grandes centros, como 
Goiânia, Brasília e São Paulo. 
Ainda   segundo Toledo, 
contraditoriamente ao observado no 
interior da Vila, na área externa, existia 
um lugar denominado como ‘Beiradão’. 
“Visitei esse lugar. Lá, residiam as 
populações que viviam das ‘sobras‘ da 
Vila. Seus moradores eram os serviçais, 
as empregadas domésticas, os operários 
temporários que prestavam serviços à 
Vila. As condições sociossanitárias nesse 
Beiradão eram precaríssimas”, disse. 
Da visita à Serra do Navio, Toledo 
tirou algumas conclusões: a Fiocruz, 
uma instituição que trabalha com a 
problemática da saúde das populações 
humanas, estava propondo instalar 
uma Unidade Técnica numa região com 
baixíssima densidade demográfica, 
numa área extremamente degradada 
sob o ponto de vista ambiental, num 
local muito distante dos grandes centros 
regionais da Amazônia. De posse de todas 
essas informações e de outras levantadas 
pela Comissão durante a Expedição, 
a Presidência da Fiocruz desistiu da 
proposta de instalação de sua Unidade 
Regional nessa Região.
Paralelamente a esse estudo de 
viabilidade de instalação da Unidade na 
Serra do Navio, Toledo, no decorrer de 
um jantar com o professor Marcus Barros, 
então reitor da Universidade Federal do 
Amazonas, com outras lideranças da 
área da Saúde, no Estado do Amazonas, 
comentou a respeito do interesse da 
Fiocruz em instalar uma Unidade Técnica 
na Amazônia. Os presentes nesse encontro 
manifestaram o interesse de Manaus vir 
a sediar a Unidade Regional proposta 
pela Fiocruz. Após o encontro, Toledo 
retornou ao Rio de Janeiro e informou à 

Presidência da Fiocruz sobre o interesse 
das lideranças políticas do Amazonas de 
apoiar a instalação da Unidade da Fiocruz 
em Manaus. Essa segunda proposta 
contou com o entusiástico apoio dos 
Professores José Rodrigues Coura, do IOC/
Fiocruz e do Prof. Paulo Sabroza, da Ensp. 

Luciano Toledo relembrou, ainda, outro 
fato bastante curioso e que precedeu a 
instalação do ETA/Fiocruz. Isto se deu 
quando o pesquisador ministrava um 
curso em Rondônia e levou os alunos 
à região de construção da Hidrelétrica 
Samuel, situada nos arredores de Porto 
Velho. Segundo Toledo, eles conseguiram 
transporte com a antiga Sucam/Funasa, 
com o objetivo de mostrar aos estudantes 
os impactos ambientais produzidos pelo 
empreendimento na Amazônia. 
“Após sermos muito bem recebidos pela 
Diretoria da construtora, me deparei 
com um jovem, estagiário do professor 
Leônidas Deane, do IOC. Ele era carioca 
de Vila Isabel e havia sido contratado 
pela empresa para ajudar no resgate dos 
animais que estavam sob eminente risco 
de morte por afogamento, em função 
do enchimento do lago da represa. 
Esse estagiário coletava sangue desses 
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Assim, foi descartada a 
proposta ʽSerra do Navioʼ 
e, historicamente, estava 
dada a largada ao processo 
de instalação do Escritório 
Técnico da Fiocruz Amazônia 
o (ETA/Fiocruz), embrião do 
futuro Instituto Leônidas & 
Maria Deane, em Manaus.
Luciano Toledo, primeiro diretor da 
Unidade Técnico-Científica da Fiocruz  
no Amazonas.
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animais para a realização de estudos 
sobre malária na região. Anos depois, 
esse estagiário se tornou pesquisador 
da Fiocruz e, atualmente, é o diretor da 
Fiocruz Manaus: era o Sérgio Bessa Luz”.
Luciano Toledo relembrou que, para 
além desses e de outros episódios, na 
década de 1980, o Prof, Sérgio Arouca, 
então Presidente da Fiocruz (1985 a 
1989), já tinha direcionado esforços para 
implantar um Centro de Pesquisa na 
Amazônia. Naquela ocasião, a proposta 
girava em torno da incorporação do 
Instituto Evandro Chagas, do Pará, à 
estrutura organizacional da Fiocruz, algo 
nos moldes da integração que ocorreu 
com o Centro de Pesquisas Gonçalo 
Moniz e Centro de Pesquisas Aggeu 
Magalhães. Essa proposta, entretanto, 
foi desconsiderada em função da recusa 
dos paraenses.
Na realidade, a retomada da proposta de 
instalação de um Centro da Fiocruz na 
Amazônia surgiu por ocasião da Eco 92, 
quando a discussão ambiental emergiu 
como uma urgência e a região amazônica 
teve sua importância devidamente 
reconhecida em uma escala global. Assim, 
em janeiro de 1994, com a assinatura de 
um convênio entre a Fundação Oswaldo 
Cruz, o Governo do Estado do Amazonas 
e a Universidade Federal do Amazonas, 
foram dados os primeiros passos para o 
estabelecimento de um envolvimento 
mais permanente da Fiocruz no território 
amazônico. 
Antes disso, porém, ainda na década de 
70, pesquisadores/professores da Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP), 
dentre os quais  Paulo Sabroza e Luciano 
Toledo, aplicaram  diversos  cursos 
descentralizados de Pós-Graduação 
em Saúde Pública   na Amazônia, 
com o objetivo de formar recursos 
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humanos regionais/locais. Tais cursos 
descentralizados foram aplicados nas 
décadas de 1980 e 1990, em diferentes 
capitais da Amazônia.
Porém, foi na década de 90, na gestão do 
Dr. Carlos Morel, na Presidência da Fiocruz, 
que, de fato, a Instituição foi chegando ao 
coração da Amazônia, Manaus.

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR

Diante das discussões das propostas para 
criar um projeto detalhado de atividades 
da Fiocruz da forma mais coletiva e de 
seu futuro centro de pesquisas na região, 
o presidente da instituição, Carlos Morel 
(1992 a 1997), estruturou, em abril de 1994, 
o Seminário Interdisciplinar “Os Caminhos 
da Pesquisa em SocioBiodiversidade na 
Amazônia: A Contribuição da Pesquisa e 
da Tecnologia para a Construção de um 
Novo Espaço Regional”. Esse relatório 
pode ser considerado como a primeira 
produção científica produzida pelo ILMD/
Fiocruz Amazônia.
Morel disse que considera a decisão de 
fazer a Fiocruz voltar a ter protagonismo 
na região amazônica uma das mais 
importantes e significativas que tomou, 
em total acordo com vice-presidentes 
e Conselho Deliberativo (CD) da época. 
“Não foi uma decisão simples nem 
atabalhoada, passamos um bom 
tempo avaliando outras localidades 
e possibilidades antes de decidirmos 
por Manaus e focarmos no papel das 
lideranças locais como fulcro essencial 
para implantação desta visão”, pontuou.
O Seminário foi considerado pelos 
participantes como grandioso, com 
a atuação de 132   pessoas,  entre     
governantes, dirigentes das comunidades 
científicas e tecnológicas, pesquisadores, 
professores, representantes de 
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organizações não governamentais e 
estudantes. O grande evento inaugurou 
nacionalmente as atividades do Escritório 
Técnico Regional da Fiocruz (ETA) na 
região amazônica, sob coordenação 
do médico Marcus Barros, pesquisador 
da Fundação de Medicina Tropical do 
Amazonas e ex-reitor da Universidade do 
Amazonas.
Como resultado,  esse grande evento 
gerou a primeira publicação do Escritório, 
uma parceria da Fundação Oswaldo 
Cruz, Governo do Estado do  Amazonas, 
Universidade Federal do Amazonas 
e Instituto Nacional de Pesquisa da 
Amazônia. Nessa publicação, estão 
veiculadas as sínteses das mesas-
redondas e painéis  e apontadas algumas 
recomendações emanadas dos relatórios 
consolidados dos Grupos de Trabalho 
sobre Saúde e Biodiversidade e Saúde e 
Sociodiversidade, e apresentadas, ainda, 
algumas Diretrizes e Princípios, para 
o desenvolvimento das atividades de 
Pesquisa, de Ensino e Cooperação Técnica 
e Interinstitucional, para o futuro Centro.

O DESAFIO DA SEDE PRÓPRIA

Um dos grandes desafios da 
implantação da Fiocruz em Manaus foi 
o estabelecimento de uma sede fixa. 
Nessa fase, Marcus Barros relembrou 
que houve duas propostas para instalar a 
Unidade: um terreno dentro da Fundação 
de Medicina Tropical do Amazonas e um 
espaço no campus da Ufam. Na época, a 
presidência optou pela utilização da FMT. 
Nessa altura, Barros estava como 
pesquisador do Hospital Tropical. “A 
direção do hospital também aceitou e 
nos cedeu uma sala que estava sendo 
destruída porque havia necessidade 
de reconstrução, era um espaço muito 

pequeno... o teto estava caindo. Eu disse: 
ʼtá bomʼ, vamos começar daí”.  
Dada a missão, Marcus Barros relatou 
que pensou como iniciar tudo a partir 
dali. “Eu andando entre os servidores, vi o 
Carlinhos (Carlos Duarte) e convidei para 
dar contribuição. Ele não estava muito 
alegre no setor e eu disse: você quer me 
ajudar a criar um escritório da Fiocruz? 
Ele disse: vou sim”. 

Barros informou também que no 
primeiro momento era apenas Carlos e 
ele no trabalho. “Avançamos e, como 
a salinha ia ser parte da reconstrução, 
partimos para outros espaços. Além de 
mim e você tem que ter mais gente 
nesse escritório e ele disse: a minha 
irmã pode me ajudar e então veio a 
Marizete Duarte. Começamos a instalar 
os primeiros 2 computadores, ela 
começou a operar e Carlos também e 
chegou uma pessoa fundamental nesse 
momento, que vinha já se preparando 
para atuar na Amazônia, Luciano Toledo, 
acompanhado de Paulo Sabroza. 
Ambos já davam aula em nível de pós-
graduação na Amazônia pela Ensp”, 

CAPA

Ex-Governador Gilberto Mestrinho e Marcus Barros no ato da 
inauguração do ETA. Foto: Arquivo ILMD/Fiocruz Amazônia
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descreveu Barros.
Em paralelo, a Fundação Oswaldo Cruz 
passou por uma mudança na gestão, 
com a saída de Carlos Morel e a posse do 
Eloi Garcia na presidência (1997 a 2000), 
que também manteve o compromisso 
de apoio ao desenvolvimento do 
centro de pesquisa. Então, os primeiros 
colaboradores do ETA-Fiocruz passaram a 
trabalhar em uma casa alugada, ao lado 
do Amazonas Shopping. 
Foi então que Toledo e Barros, com 
o tempo, perceberam que não dava 
para ficar naquela casa e buscaram 
espaços federais, chegando até a Rua 
Fortaleza. “Sonhamos primeiro com a 
atual Escola de Enfermagem, que estava 
desativando e estava solta, mas quando 
chegamos o reitor resistiu, na pugna com 
a Universidade, o reitor ganhou a batalha 
e a Escola de Enfermagem ficou para 
a Universidade. Então, havia um prédio 
abandonado na frente. Luciano foi vital 
em tudo e, de uma maneira batalhadora, 
ele e o Dr. Eloi foram ao Governo Federal 
e conseguiram esse prédio que estava 
abandonado”, revelou Marcus Barros.
Toledo confirma a versão e destaca que 
se fixaram durante um período no imóvel 

até que a antiga Sucam/Funasa cedeu 
uma sala para o Escritório. Foi considerado 
um pequeno avanço, pois saíram de um 
aluguel para ocupar três salas na Funasa, 
no bairro da Glória. “Num belo dia, com as 
questões não muito bem equacionadas 
e a temperatura política elevada, Barros 
informou à presidência que precisaria 
se afastar da coordenação do Escritório”, 
contou Toledo.
A partir disso, por alternativa consensual 
que a Fiocruz encontrou para dar 
seguimento ao projeto, que estava 
sob risco de abortar, a Presidência da 
Instituição indicou o Prof. Luciano Toledo 
para assumir o ETA. “Além de já participar 
como assessor informal de todo o 
processo de implantação da Unidade 
Regional, até aquele momento, , sempre 
fui um grande entusiasta da iniciativa, 
tinha o reconhecimento das lideranças 
amazônicas pelas atividades já realizadas 
na região e, também, a empatia do 
Conselho Deliberativo da Fiocruz”, 
informou ele.
Por  outro  lado, foi nesse momento 
de “crise institucional” da Fiocruz 
na Amazônia que surgiu uma das 
publicações mais importantes sobre as 

Inauguração do Laboratório no Cigs, em 1999. Foto: Arquivo ILMD/Fiocruz Amazônia.
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condições de saúde e ambiente do Estado 
do Amazonas no século 20. Um livro que 
teve a participação de pesquisadores da 
Universidade Federal do Amazonas, da 
Fiocruz, da Fundação de Medicina Tropical, 
da Fundação Alfredo da Matta (FUAM) e 
da Companhia de Pesquisa e Recursos 
Minerais (CPRM). Sob a coordenação 
de Luciano Toledo e da professora Luiza 
Ignez, geógrafa cubana da Universidade 
de Havana, foi organizada a obra ̓Espaço e 
Doença: um olhar sobre a Amazôniaʼ. Sob 
o ponto de vista histórico, essa publicação 
marca a saída do Prof. Marcus Barros da 
Coordenação do ETA e o início da gestão 
do Prof. Luciano Toledo na gestão desse 
Escritório. Junto com o Relatório Chagas, 
a obra “Espaço e Doença” é considerada 
a descrição completa sobre as condições 
de vida e saúde dos povos do Amazonas, 
no final do século passado. “Todo o 
trabalho de elaboração dessa obra se deu 
sem uma estrutura predial da Fiocruz na 
Amazônia, sem computadores e outros 
equipamentos de geoprocessamento”. 
A obra, pioneira na utilização de técnicas 
de geoprocessamento na área da saúde 
no Brasil, foi dividida em dois blocos: o 
primeiro foi dedicado à descrição geral 
do espaço geográfico do Estado, de seu 
ambiente natural, de sua sociedade. O 
segundo bloco foi dirigido para a descrição 
detalhada da situação das velhas e novas 
doenças mais prevalentes no Amazonas, 
no final do século XX.  
Deve ser ainda comentado que, durante 
os anos de funcionamento do ETA, 
em parceria com a Casa de Oswaldo 
Cruz, foram realizadas duas expedições 
multidisciplinares, uma pelo Rio Negro 
e outra pelo Purus, dentro do programa 
“Revisitando a Amazônia de Carlos Chagas 
– da borracha à Biodiversidade” (ver 
matéria na edição 01 da Fiocruz Amazônia 

Revista), com o objetivo de realizar 
estudos comparativos das condições de 
saúde e ambiente da época da borracha 
em relação aos dias atuais, resultando em 
uma publicação com o mesmo nome.
Durante a sobrevida do ETA, e ainda 
hospedado nas instalações da Sucam/
Funasa, a Fiocruz pleiteou a cessão de 
um terreno, onde havia um prédio com 
obras inacabadas há mais de 20 anos, e 
que pertencia à antiga Fundação Sesp.  
Esse terreno, com esse prédio inacabado, 
foi cedido à Instituição. Imediatamente 
a Presidência da Fiocruz estabeleceu 
um plano de obras: primeiramente, foi 
construído um pequeno prédio anexo ao 
futuro prédio principal, que passou a ser 
chamado de Casa Verde. Com a conclusão 
dessas obras e a sua ocupação, a Fiocruz 
pôde sair da “casa da sogra”, situada no 
prédio da Funasa e passou a ocupar, 
depois de mais de 80 anos de atuação 
na Amazônia, a sua própria sede na 
região. “Foi um momento emocionante 
a ocupação dessa Casa Verde”, assegurou 
Luciano Toledo. 
Com o médico Paulo Buss na presidência 
da Fiocruz (2000 a 2008), concluiu-se a 
segunda etapa da instalação do Centro 
Regional: foram inauguradas as obras do 
prédio principal. 

CAPA

Prédio com obras inacabadas há mais de 20 anos, que 
pertencia à antiga Fundação Sesp, cedido para a construção da 
atual sede do Instituto.  (Foto: Arquivo ILMD/Fiocruz Amazônia).
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Sob o ponto de vista histórico, o ETA se 
transformou em Unidade Técnico Científica 
Centro por decisão do VI Congresso Interno 
da Fiocruz, ocasião em que se iniciou 
uma discussão sobre a readequação da 
estrutura organizacional da Fiocruz e das 
novas Unidades Técnico-Científicas. Esse 
Congresso foi marcante para a vida da 
instituição e de grande significado para o 
futuro da Amazônia. O ETA foi aprovado por 
unanimidade como uma nova Unidade 
Técnico-Científica da Fiocruz. Então foi 
inaugurado o Centro de Pesquisa Leônidas e 
Maria Deane (CPqLMD), cujo nome era uma 
homenagem aos pesquisadores paraenses 
de grande importância para o País. 
Paulo Buss destacou, em entrevista à 
nossa reportagem, que toda iniciativa teve 
base nas relações históricas da Instituição 
com a Amazônia, porque desde o início 
do século 20, logo após a criação da 
Fundação, diversas missões foram feitas 
por cientistas da Fiocruz para conhecer a 
realidade e também para atuar. 
Segundo o ex-presidente Buss, a criação 
da Fiocruz Amazônia foi uma decisão 
política do Morel, com ele ainda na 
vice-presidência, em articulação com 

o Ministério da Saúde e o Ministério da 
Ciência e Tecnologia. “A ideia era de 
descentralizar, desconcentrar do eixo 
Rio-São-Paulo-Minas, era uma missão de 
honra, quase compromisso histórico que 
a gente levasse o Instituto para Manaus”, 
revelou. De acordo com Buss, a iniciativa 
da Fiocruz presente na Amazônia se 
deu pela importância dela para o Brasil, 
não apenas em termos de território, a 
ser protegido. “Território quando falo é 
geográfico, ambiental... é toda coisa da 
complexidade, enquanto a urbanidade e 
os processos políticos, de determinantes 
sociais que são diferentes do resto do 
País”, frisou. 
Ainda no final da gestão do diretor 
Luciano Toledo, sob a liderança do 
presidente Paulo Buss, iniciou-se um 
entendimento, já no governo Lula, para 
a criação de um Acordo de Cooperação 
Multi-Institucional da Amazônia. Tratava-
se de um acordo multilateral, para o 
qual a Fiocruz convocava os reitores das 
instituições regionais. 
Houve também um seminário com o 
objetivo de constituir uma rede regional 
de cooperação científica, envolvendo 

Pioneiros do ILMD/Fiocruz Amazônia no terreno da atual sede, antes da construção, em 1999.  Foto: Arquivo ILMD/Fiocruz Amazônia. 
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instituições da Amazônia para desenvolver 
atividades regionais conjuntas, cursos, 
melhorar qualificação técnica, ou seja, 
uma série de iniciativas que poderiam 
ser desenvolvidas em rede. “Foi um dos 
últimos movimentos que liderei, no 
sentido de constituir a rede e viabilizar 
esse Acordo Multilateral de Cooperação 
Técnico-Científica entre instituições da 
Amazônia”, informou Toledo.
Outro ex-presidente essencial nesse 
processo todo foi Paulo Gadelha, que 
atuou de 2009 a 2016, à frente da Fiocruz, 
tendo atuado também com vice de Paulo 
Buss. Segundo ele, em todo o momento 
a visão que presidiu o desenvolvimento 
da Fiocruz foi a questão do olhar nacional, 
que era uma questão central e, nesse olhar 
nacional, pensar nessas conexões entre 
saúde e desenvolvimento e a diversidade 
regional do País. 

Gadelha destaca que as expedições 
revelam isso, desde o início: a Amazônia 
pela forma de olhar biomas de maneiras 
específicas, pela forma da expressão, no 
campo da saúde e de agravos da região 

e também pelo grande potencial de 
pensar áreas de desenvolvimento em 
função da sociodiversidade da região. 
“Isto está inscrito na nossa vocação, na 
nossa matriz. Tanto que, ainda quando 
eu era diretor da Casa Oswaldo Cruz, nós 
fizemos o projeto Revisitando a Amazônia, 
onde percorremos, com uma equipe 
multidisciplinar e olhar diversificado, 
a trajetória de Carlos Chagas na 
Amazônia. Isso é para pensar com o olhar 
comparativo, contemporâneo, o que nós 
vimos nos registros, tanto documentais 
quanto fotográficos, da expedição de 
Carlos Chagas”. 
De acordo com Gadelha, já na época de 
Arouca e depois na de Morel, houve toda 
essa iniciativa e todos estudos foram 
centrados para essa questão da bio e da 
sociodiversidade. No caso da Amazônia, 
foi um processo de conferir centralidade 
e conferir todas medidas possíveis 
para ampliação da força institucional e 
também de atualizar vários campos de 
pensamento estratégico da Amazônia 
como região”, relembrou.

A ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL

Apesar do esforço concentrado 
para a instalação da sede própria da 

CAPA

Professor Sérgio Arouca no ato de inauguração da praça 
em frente à atual sede do Instituto. Foto: Arquivo ILMD/
Fiocruz Amazônia.

Já a Amazônia se colocou, 
desde os pioneiros, como um 
tema central, tanto para pensar 
uma visão de nação, pensar de 
maneira integrada, no processo 
de desenvolvimento, quanto 
pensar nas características 
específicas da região amazônica 
com toda a sua diversidade.
Paulo Gadelha, ex-presidente da Fiocruz
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Fiocruz em Manaus, o prédio não 
seria suf iciente para caracterizar a 
presença da Instituição na região, 
conforme disse Luciano Toledo. 
Havia a necessidade de pensar em 
uma estrutura organizacional que 
fosse dinâmica, para responder, num 
curto espaço de tempo, às demandas 
colocadas pela saúde e ambiente da 
Amazônia. Foi construída, então, uma 
estrutura organizacional considerada 
leve, constituída de uma diretoria e 
duas subunidades: o Departamento 
de Sociodiversidade em Saúde e o 
Departamento da Biodiversidade 
em Saúde.
Assim, o departamento da 
Sociodiversidade ficaria equivalente 
à Escola Nacional de Saúde Pública, 
enquanto o da Biodiversidade em Saúde 
se assemelhava ao Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC) e se criou também a Unidade com 
as vertentes de Ensino e Pesquisa.

CONCURSOS

A inauguração em 2002 das instalações 
em Manaus foi considerada um ato 
político marcante e de extrema relevância 
para a realização dos objetivos históricos 
da Instituição. Então, com a estruturação 
dessa Unidade Técnico-Científica, foi 
realizado o primeiro concurso público 
do então denominado CPqLMD para 
preenchimento de vagas, que viabilizou 
condições básicas para o cumprimento 
da missão de produzir e desenvolver 
conhecimento científico, tecnológico e de 
inovação em saúde na Amazônia.
No segundo concurso, foram 
aprovadas a Rita Bacuri, a Kátia Lima, 
a professora Evelyne Marie e também 
o atual diretor do ILMD, Sérgio Luz. 

Um terceiro concurso, ainda na gestão 
de Toledo, reforçou o quadro técnico 
e proporcionou a incorporação dos 
pesquisadores Antonio Levino, Luiza 
Garnelo e Júlio Cesar Schweickardt. 
Assim, progressivamente, foi sendo 
constituído o corpo técnico dessa nova 
Unidade. Logo após a sua inauguração, 
passou a ser mais uma referência científica 
regional/local. Desde aquela época até os 
dias atuais, o prédio está situado num 
dos bairros mais valorizados de Manaus e 
passou a ser um espaço de integração e 
convivência para além da instituição, com 
os demais parceiros e organizações da 
sociedade civil. 

Ex-presidente da Fiocruz, Paulo Buss, na inauguração do 
prédio do Instituto. (Foto: ILMD/Fiocruz Amazônia).

PATRONOS DA FIOCRUZ NA AMAZÔNIA: 
LEÔNIDAS E MARIA DEANE

Em reconhecimento a uma vida dedicada 
à saúde pública no Brasil, principalmente 
na Amazônia, a Fiocruz homenageou os 
cientistas Leônidas de Mello Deane e Maria 
José Von Paumgartten Deane, dando à sua 
unidade na Amazônia o nome do casal. (Ver 
trajetória do casal na matéria da pág. 70)

Quer saber mais sobre 
a história da Fiocruz na 

Amazônia? 

Acesse: Os cientistas 
brasileiros visitam a 

Amazônia: as viagens 
científ icas de Oswaldo Cruz e 

Carlos Chagas (1910-1913)
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OS “BENDITOS 
MUCUINS” 
Companheiros da expedição Revisitando a Amazônia 

The blessed “mucuins”, companions of the 

expedition revisiting the Amazon with Fiocruz

Los “benditos jejenes”, compañeros 

de la expedición Revisitando la 

Amazonía con la Fiocruz

POR

Muriel Saragoussi

FOTO

Eduardo Gomes

Sabe mucuim? É um bicho da família 
do carrapato, um ácaro, só que bem 
miúdo, miudinho  mesmo. Pois os 
mucuins gostam muito de mim – basta 
ter um num raio de 1 km à minha volta, 
pra ele dar um jeito de entrar embaixo 
da minha pele e começar a coçar - e o 
bicho se multiplica, muito e rápido: se 
instala no vão dos dedos, abaixo dos seios, 
em qualquer cantinho quente e úmido 
do seu corpo. Basta eu passar por um 
capinzal destes que crescem nas beiras 
dos nossos rios e igarapés pra sair com 
pelo menos um destes agarrado em 
mim. Assim, desde minha primeira ida a 
campo no Amazonas, aprendi que, antes 
da infestação se instalar, mais vale um 
banho com sabonete de Tetmosol, assim 
que chegar no barco.
Quando fui convidada a participar da 
expedição “Revisitando a Amazônia de 
Carlos Chagas”, em 16 de agosto de 1995, 
como membro da equipe do recém-

EM CAMPO  

Engenheira agrônoma pela 
Escola Superior de Agricultura 

„Luiz de Queiroz“- Universidade 
de São Paulo (USP), doutora 
em Fisiologia Vegetal Opção 

Melhoramento de Plantas pela Ecole 
National Supérieure Agronomique 

de Rennes  (ENSAR / França).
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criado Escritório Técnico da Amazônia da 
Fiocruz, trouxe minha experiência acaricida 
comigo e coloquei logo o dito sabonete na 
lista de medicamentos que tínhamos de 
levar. Sabedora da avidez do animal  por 
carne nova, sugeri levarmos “um montão”, 
já que a maioria da equipe viria de fora. 
Era uma equipe multidisciplinar e, entre 
nós, um dermatologista avisou logo que o 
sabonete milagroso ressecava a pele e que 
já existiam coisas melhores no mercado, 
substituindo-o por outro medicamento.
Resultado: ao final de uma semana, 
precisamos fazer uma parada estratégica 
para lavar todos os lençóis, toalhas, roupas 
da equipe e colocar todos os colchões 
no sol para minorar a infestação - menos 
os meus, já que, macaca velha, eu tinha 
levado meu sabonete. E compramos o 
sabonete na cidade mais próxima – com 
ou sem pele seca, era o que funcionava 
contra a avidez dos bichos da região .
Esta é parte da “pequena história” não 
contada da Revisita da Amazônia de Carlos 
Chagas, do cotidiano intenso onde, no Rio 
Negro, nos coube constatar que a pobreza 
havia aumentado, o ambiente estava 
mais degradado, apesar das margens 
mais despovoadas, e que as enfermidades 
estavam iguais ou piores. 
O acesso a médicos e a medicamentos, 
que em teoria deveria estar mais fácil 
do que no início do século XX, na prática 
continuava fora de alcance, seja pelo custo, 
pela distância ou porque as prefeituras 
não conseguiam manter os profissionais 
interessados em ficar no interior.
A violência, quando visitamos a região, 
estava principalmente relacionada 
às condições de trabalho e pobreza – 
“bad boys” da noite eram encontrados 
descarregando barcos para sustentar a 
família durante o dia.
Certas cidades haviam crescido, outras 

 1 Para ser exata, o mucuim é um ácaro (oito 
patas) e é sua forma larval (com seis patas) que 
nos infesta, mas a hora da coceira infernal que 
provoca, você chama ele de tudo quando é 
nome, não importando o número de patas ou a 
classif icação faunística!
 2 Infelizmente para mim, a produção do 
Tetmosol foi descontinuada.

praticamente desaparecido, mas em todas 
elas reinava a precariedade do serviço 
público. As pessoas foram baixando os rios 
em direção a Manaus, que concentrava 
oportunidades de acesso a estes serviços e 
ao trabalho remunerado.
Somos um estado cefalópode: uma 
metrópole, Manaus, com problemas 
e desafios de metrópole, e múltiplos 
rios, quais braços, abandonados e 
empobrecidos. Violência, drogas e falta 
de perspectiva convivem com a maior 
biodiversidade do planeta, conhecimentos 
tradicionais associados ao seu manejo e ao 
potencial de fazer da região um exemplo 
de desenvolvimento sustentável. 
Infelizmente, um dos lugares mais 
bonitos que conheço, este nosso estado 
continua, 100 anos depois da viagem 
de Carlos Chagas, a ser pensado de 
forma desequilibrada e insustentável, 
sem levar em conta a sabedoria dos 
que andam, estudam e conhecem suas 
beiras e barrancos, continua importando 
soluções sem pensar em criar a partir das 
nossas raízes.
É o desaf io da Fiocruz e de todos os 
servidores públicos gerar propostas 
e fazeres adaptados à região e, 
aprendendo da região, adaptando o 
que de lá se aprende, contribuir para 
melhorar as propostas para um mundo 
mais justo e igualitário.
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DESBRAVADORES

GESTORES DESTACAM 
TRABALHO PIONEIRO 
NA AMAZÔNIA
Ex-presidentes da Fiocruz relatam suas experiências 
no trajeto de implantação da Unidade em Manaus

Managers highlight pioneering 

work in the Amazon region  

Ex-presidents of Fiocruz recount their 

experiences on the installation of the unit 

in Manauscareers for young scientists. 

Directores destacan el trabajo 

pionero en la Amazonía

Ex-presidentes de la Fiocruz cuentan 

sus experiencias en el proceso de  

implantación de la Unidad en Manaus

POR

Cristiane Barbosa
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Todo o empreendimento organizado e os 
desafios enfrentados para a construção 
do ILMD/Fiocruz Amazônia dependeram 
também de presidentes à frente da 
Fiocruz sensíveis às questões da região. 
As articulações desses gestores com foco 
na missão nacional da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) em retomar as ações de 
pesquisa para a saúde na Amazônia foram 
fundamentais para a implantação da 
Instituição em Manaus. Nesse contexto, a 
reportagem da Fiocruz Amazônia Revista 
reuniu algumas lembranças desses 
presidentes, que passaram por diferentes 
fases da instalação institucional no Norte 
do País. Eles foram desbravadores na 
instalação de ações de pesquisa e da 
política científica da Fiocruz no Amazonas.

O médico pernambucano Carlos Medicis 
Morel foi uma das peças essenciais na 
construção do ILMD/Fiocruz Amazônia. 
Ele atuou como diretor do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC) e também como vice-
presidente de Pesquisa da Fundação entre 
1985 e 1989. Morel estava no comando da 
Fiocruz, no período de 1993 a 1997, quando 
foi tomada a decisão de implantar o ILMD 

Carlos Morel
O presidente 

que inaugurou o 

Escritório Técnico 

da Amazônia
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em Manaus (AM).
Em entrevista à nossa reportagem, 
Morel destacou vários avanços desde 
a institucionalização no Amazonas. 
Na visão dele, em todo Estado em que 
a Fiocruz está presente no território 
nacional, é clara a importância que 
sua instalação imprime em saúde, 
ciência, tecnologia - em particular na 
formação de recursos humanos para 
estas áreas. Isso também se aplica à 
Fiocruz Amazônia. “Penso que com a 
criação e firme estabelecimento da 
Fiocruz, no Amazonas, implantamos um 
novo polo formador de pesquisadores, 
tecnologistas e mestres, recursos tão 
importantes para a região Norte do 
Brasil”, disse.
Um fato marcante para a implantação/
consolidação da Unidade, de acordo 
com Morel, foi o evento de inauguração 
do Escritório Técnico da Amazônia 
(ETA) no Instituto de Medicina Tropical 
(IMT) da Amazônia. “Pensávamos que 
com este evento tudo caminharia 
suavemente”, revelou. Entretanto, na 
realidade, as mudanças políticas locais 
e suas consequências mostraram que a 
empreitada apenas estava começando 
e que muito precisaria ainda ser feito. 
Segundo ele, “felizmente” a Fiocruz 
é uma instituição que trabalha no 
longo prazo, não abandona ao relento 
os objetivos e metas de uma gestão 
anterior, e que trabalha seguindo Planos 
Diretores que transcendem um ou mais 
mandatos. “Foi essa característica, talvez 
única da Fiocruz, que permitiu que a 
semente que plantamos na nossa gestão 
enfrentasse períodos tempestuosos e 
germinasse mais tarde, sempre apoiada 
pelas sucessivas Presidências desde 
então”, concluiu.
Depois de 25 anos de história desde a 

implantação, Morel nutre importantes 
expectativas para o ILMD do futuro. 
“Que cresça, se fortaleça e continue a 
ser uma instituição importante para 
a região e para o País, contribuindo 
decisivamente para a saúde, a ciência 
e a tecnologia”, pontuou.
Em mensagem sobre o jubileu de Prata 
– 25 Anos, ele disse que o ILMD/Fiocruz 
Amazônia deve investir sempre no 
principal: recrutamento e treinamento 
de recursos humanos do mais alto nível. 
“Lembro-me aqui do posicionamento do 
fundador da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Zeferino Vaz, quando se 
pronunciou sobre requisitos para uma 
boa universidade: “Acreditar em cérebros, 
para depois construir bibliotecas, 
equipamentos e só por fim edifícios”. 
Cérebros, cérebros, cérebros, era a 
mensagem que ele costumava repetir. 
Penso que isso se aplica muito bem a 
uma instituição tão jovem como o ILMD 
- só 25 anos, quando a instituição máter, 
a Fiocruz, está prestes a completar 120 
anos”, declarou.

Paulo Buss
“A Fiocruz tem 

relação histórica 

com a Amazônia”

Já o médico pediatra e sanitarista Paulo 
Buss foi presidente eleito da Fiocruz 
durante dois mandatos (oito anos, 2000 
a 2008). Nesse período, atuou como 
coordenador da Comissão Nacional 
sobre Determinantes Sociais da Saúde, 
um fórum estratégico de combate às 
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iniquidades em saúde. Paulo Buss afirmou 
que há uma relação histórica muito forte 
da Fiocruz com a Amazônia. “Eu recordo 
bem de algumas situações, a primeira foi 
uma missão chefiada por Carlos Chagas, 
tem até uma foto que retrata esse marco. 
Esse foi um dos muitos momentos em 
que cientistas da Fiocruz se dirigiram 
para conhecer a situação social e sanitária 
e fazer intervenções em locais menos 
atendidos em todos os sentidos”, disse.
Ele recordou também que se tornou 
vice-diretor da Escola Nacional de 
Saúde Pública (Ensp) logo depois da 
redemocratização em 1985, quando 
Sérgio Arouca se tornou presidente 
da Fiocruz. “Antes disso, em 1978/1979, 
criamos, com bolsas do Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência 
Social (Inamps), o Programa de Medicina 
Social, Preventiva ou de Saúde Pública 
na forma de residência, o Programa de 
Residência, e a Universidade do Amazonas 
(UA) – atual Ufam - se apresentou como 
uma das candidatas a sediar uma 
residência e, de fato, foi uma das 11 escolas 
de medicina que abriram residência”. 
Antes de 1975, a Fiocruz nunca deixou 
de levar pesquisadores para a Amazônia 
e, em 1979,  desse compromisso com 
a Universidade do Amazonas, nasce 
uma relação institucional entre a Escola 
Nacional de Saúde Pública (Ensp) e a, 
então, UA. Esse cenário evolui, ainda 
mais, quando o Gilberto Mestrinho foi 
governador e Carlos Morel presidente da 
Fiocruz, época em que Buss atuava como 
vice-presidente. Nessa época, ele destacou 
que se iniciou um diálogo para a Fiocruz 
se fazer mais presente institucionalmente 
no Amazonas, em Manaus.
“Gilberto Mestrinho queria um instituto 
que não era só para residência médica de 
medicina preventiva, mas também focado 

nas principais enfermidades vigentes 
na Amazônia, aquilo que Sérgio Arouca 
chamava de SUS VERDE, adaptado 
às populações ribeirinhas, distantes 
umas das outras”, explicou ele sobre os 
primeiros passos para a construção da 
Fiocruz Amazônia.
Buss esteve no comando da presidência 
da Fiocruz de 2001 a 2008, portanto dentro 
dos primeiros anos de atuação da Fiocruz 
na Amazônia. Nesse período, ele destaca 
como fato marcante o reforço máximo 
do quadro de pessoal para a Unidade na 
Amazônia. “Fizemos concursos com vagas 
para o Amazonas e vimos projetos que já 
estávamos a financiar, juntando gente 
aqui do Rio, Minas com os grupos do 
Instituto”, disse. A abertura do mestrado 
da Instituição também foi muito 
importante porque inúmeras disciplinas 
eram ministradas por pessoas da Fiocruz, 
começou-se a titular no próprio Instituto 
Leônidas & Maria Deane e os profissionais 
iam ficando e assumindo os cargos em 
programas de mestrado”, enfatizou.  
Buss destacou que um dos diretores 
mais importantes para a implementação 
inicial foi o Luciano Toledo, professor 
da Ensp, e, logo depois, o Roberto Sena. 
“Ambos foram viver na Amazônia, para a 
Amazônia e para o Centro. Depois, foi a vez 
do Sérgio Luz, com seu importante papel 
de consolidação da pesquisa no Centro”.
Segundo  ele, o  mestrado   foi  uma 
iniciativa  importante e  depois o 
doutorado. Buss tem na lembrança 
um projeto que foi muito alardeado, 
interessante, pois era o projeto que 
acolhia os indígenas, coordenado pela 
Olga Pimentel, pois existia o acolhimento 
das populações indígenas e foi oferecido 
espaço para eles se reunirem e se iniciou 
um trabalho sobre medicina tradicional.
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Para Buss, uma das missões do ILMD/
Fiocruz Amazônia numa região tão 
complexa e com tantas agressões 
ambientais, principalmente políticas e 
econômicas, é utilizar dados científicos 
para dar respostas a essas problemáticas. 
“Com tantos interesses envolvidos, que 
sejamos capazes de gerar conhecimento 
para transformá-los em dados para 
subsidiar tomadas de decisões que levem 
a mudanças das políticas para Amazônia. 
Isso para mim é o principal desafio”, 
declarou ele sobre os desafios futuros do 
Instituto. Para o gestor, a expectativa para 
os próximos anos é de muito trabalho, 
formar recursos humanos para gerar esses 
dados em programas bem construídos. 
“Isso dá uma perspectiva de contribuição 
bastante louvável se a gente chegar a um 
patamar desse tipo”, afirmou.

Paulo Gadelha
Vínculo com a 

Amazônia se 

confunde com a 

própria trajetória

Outro importante presidente que 
participou da trajetória inicial do ILMD/
Fiocruz Amazônia foi o médico Paulo 
Gadelha, com a gestão no período de 
2009 a 2016. Doutor em saúde pública 
pela Ensp, Paulo Gadelha foi responsável 
pela criação da Casa de Oswaldo Cruz 
(COC), que também dirigiu de 1985 a 1997. 
Ele  explicou que o olhar nacional da 
Fiocruz é uma questão central e, nessa 

perspectiva, a instituição pensou as 
conexões entre saúde, desenvolvimento e 
a diversidade regional do País. “A  Amazônia 
se colocou desde os pioneiros como um 
tema central, tanto para pensar uma visão 
de nação, pensar de maneira integrada, 
no processo de desenvolvimento, quanto 
pensar nas características específicas 
da região amazônica com toda a sua 
diversidade de áreas”, destacou.
Em  suas memórias, Gadelha lembrou 
ainda que as expedições do início do 
século 20 já revelavam a importância 
dada à região pela forma de olhar 
biomas de forma  específica,  pela  
forma   da   expressão, no campo  da 
saúde e de agravos da região e também 
pelo grande potencial de pensar áreas 
de desenvolvimento em função da 
sociodiversidade da região. “Então, já na 
época de Arouca e depois na do Morel, 
houve toda essa iniciativa e todos os 
estudos centrados para essa questão da 
bio e da sociodiversidade e os primórdios 
do Instituto Leônidas & Maria Deane”, 
observou.  Gadelha destacou que todo 
o processo de implantação do instituto 
em Manaus contou com uma série de 
diretores que queriam contribuir de 
formas diversificadas. “No meu caso, foi 
uma relação muito intensa de muito 
trabalho com o Sérgio, anteriormente 
com outros diretores, como foi lá 
atrás como o Luciano, enf im é uma 
história de vida”.
Gadelha destacou que está envolvido com 
o ILMD/Fiocruz Amazônia num processo 
muito mais longo, desde a Casa Oswaldo 
Cruz e mais oito anos de vice-presidência. 
Para ele, há vários marcos importantes da 
Unidade, que vão desde a ampliação do 
espaço, que não se deu quando ele estava 
na presidência, mas teve participação 
direta, até a solução das crises sucessórias 
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e articulações com a questão da 
região amazônica em parceria com 
o Comando Militar da Amazônia. “O 
vínculo com o projeto da Amazônia se 
confunde com toda minha trajetória na 
Fiocruz. Não é uma questão específ ica 
de presidente”, f risou.
Ao chegar nos 25 anos da instituição, 
Gadelha destaca como avanço a 
ampliação do protagonismo do Instituto 
Leônidas & Maria Deane no conjunto de 
natureza mais macro do desenvolvimento 
estratégico da atuação da Fiocruz na 
Amazônia. “Aí implica campo da saúde, 
formatação de projetos no campo da 
pesquisa, na diversificação de campos 
disciplinares. Consiste em um olhar mais 
vasto, mais amplo e integrado que é, na 
verdade, o que dá muito sentido à Fiocruz, 
que é essa diversidade de atuações 
mais orientadas para a resolução de 
problemas”, pontuou.
Na visão dele, existe uma realidade 
extremamente signif icativa: a 
consolidação, a visibilidade e o papel 
que o Instituto exerce hoje, na região 
amazônica e no conjunto da Fiocruz.  
Gadelha af irmou que desaf ios novos 
estão sempre se colocando, então há 
possibilidades de estar conectado com 
áreas mais voltadas para o processo 
de desenvolvimento do que se chama 
complexo da saúde, equação de saúde e 
desenvolvimento. “A presença do ILMD 
é vista no conjunto do pensar regional 
e nacional e na  identif icação de áreas 
de maior potência da relação mais 
direta da saúde e desenvolvimento 
tecnológico”, af irmou.
Gadelha rememorou que Oswaldo Cruz 
via uma foto do Castelo já pronto e dizia 
que era um sonho quase realizado. “Então 
25 anos é um momento de afirmação, de 
maturidade de grandes conquistas, mas é 

o processo para novos sonhos e realizações 
dos quais o ILMD tem capacidade de ser o 
protagonista, ou seja, será sem dúvida um 
motor, já tem acúmulo para isso, para que 
a questão da Amazônia saia do campo 
da retórica e passe a transmitir uma 
visão de País”, finalizou ele, ao deixar uma 
mensagem para a equipe do Instituto.

** Nota da reportagem: Outro ex-
presidente fundamental para o processo 
de implantação da Fiocruz Amazônia foi 
o médico veterinário e pesquisador Elói 
Garcia, doutor em Biologia Molecular. 
Ele atuou como presidente da Fiocruz 
no período de 1997 a 2000. Ele esteve à 
frente da Fundação nas comemorações 
do centenário de Manguinhos. Ele é 
membro da Academia Brasileira de 
Ciências e atualmente é pesquisador 
titular aposentado do Instituto Oswaldo 
Cruz e continua a desenvolver seu 
trabalho no Laboratório de Bioquímica, 
Fisiologia e Imunologia de Insetos. Por 
motivos de saúde ele não pôde participar 
da entrevista para esta edição. 
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Elói Garcia 
Ele esteve à frente 

da Fundação nas 

comemorações 

do centenário de 

Manguinhos



57REVISTA FIOCRUZ
AMAZÔNIA

CIÊNCIA PARA
SAÚDE
Casa Oswaldo Cruz desenvolve selo comemorativo 
dos 25 anos da Fiocruz Amazônia

Science for health  

The “Casa Oswaldo Cruz” develops 

a commemorative seal to celebrate 

25 years of Fiocruz Amazônia

Ciencia para la salud

Casa Oswaldo Cruz desarrolla un 

sello conmemorativo de los 25 

años de la Fiocruz Amazonía

POR

Cristiane Barbosa

FOTO

Divulgação da COC

As cores vivas presentes no Estado do 
Amazonas foram a inspiração para 
a criação do selo e identidade visual 
comemorativos pelos 25 anos da 
implantação do Instituto Leônidas & 
Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia). 
O selo 25 anos foi desenvolvido pela 
equipe da Casa Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz), em parceria com técnicos do 
Instituto, e será aplicado em todas as 
peças editoriais e gráficas da Instituição 
ao longo do ano do jubileu. 
Para a composição do selo, a designer 
Silmara Mansur, da COC/Fiocruz, realizou 
uma pesquisa sobre a Instituição. Ela 
buscou uma conexão com o ILMD/
Fiocruz Amazônia e por isso manteve 
uma linguagem inspirada, entre outros 
elementos, na marca do Instituto. 
Essas inspirações são fortes e muito 
presentes na Unidade e na região onde 
se encontram, por isso foi criada uma 
tipografia inédita para expressar essa 

identidade. “Da marca do Instituto, 
mantive o verde como cor predominante 
ao desenvolver a proposta e utilizei 
alguns de seus elementos que expressam 
modernidade e contemporaneidade para 
criar a tipografia”, detalhou.
A designer explicou também que o selo 
foi inspirado nas formas retas do prédio da 
sede, nos ícones presentes nos elementos 
de apoio da identidade da marca ILMD/
Fiocruz Amazônia, que representa 
tanto a natureza quanto a tecnologia 
e a pesquisa. Inspirei-me também nas 
pinturas indígenas e na natureza da 
floresta amazônica. 
Na concepção do selo, ela utilizou a 
folha com traços semelhantes aos 
desenhos indígenas como uma forma 
representativa da natureza e da vida, 
que é fonte de pesquisas e representa 
uma origem.

JUBILEU
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SOBRE O DESAFIO

Para a composição da marca, houve 
uma articulação da direção do ILMD/
Fiocruz Amazônia com a direção da 
Casa Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, 
por conta da expertise da equipe de 
Comunicação em já ter desenvolvido a 
identidade visual dos 100 anos da Fiocruz. 
A partir de então, o Comitê dos 25 anos 
do ILMD/Fiocruz Amazônia entrou em 
contato com a equipe da COC, reunindo-
se por meio de videoconferências, troca 
de e-mails, enviando fotos e outros meios 
e discutindo propostas internamente.
“Foi um desafio grande e muito prazeroso. 
Foi aquele trabalho que te faz lembrar 
por que escolheu essa profissão, que te 
desperta orgulho e que com certeza irá 
para o portfólio. Gosto de desafios assim, 
não importa quanto trabalho dará”, 
revelou Silmara.
Para a designer, é muito fácil fazer um 
trabalho com algo que você conhece e 
vivencia. Você sabe como se expressar. 
Esse foi seu principal desafio, pois ela 
nunca esteve na Fiocruz Amazônia ou 
no Amazonas e a equipe da COC não 
teria tempo de visitar o local para buscar 
referências. “Hoje em dia, contamos com 
a internet, que, embora nos dê acesso 
a muita informação, não substitui um 
contato mais próximo. Como sempre 
digo: no fim dá tudo certo! Acredito que 
atingimos um resultado impactante e 
que conseguimos representar os 25 anos 
da Fiocruz AM”, disse ela.
Outro grande desafio que houve 
internamente foi a criação do slogan 
‘Ciência para Saúde’, que acompanha a 
comunicação da campanha. Em outros 
momentos foi muito importante a troca 
entre as equipes, mas nesse momento 
foi crucial o brainstorm que ocorreu via 

videoconferência. “Toda a experiência da 
equipe da Fiocruz Amazônia e o seu dia a 
dia no local de trabalho contaram muito 
nessa hora. E, nas trocas de palavras, 
chegamos a um consenso representativo”, 
explicou a profissional. 

PEÇAS E PRODUTOS

Todo trabalho visual desenvolvido na 
COC/Fiocruz será aplicado em peças 
comemorativas como banners, backdrop, 
botton e totem.
Também haverá a proposta de outros 
produtos como: uma faixa na entrada 
do prédio da Unidade, bolsa, imagem de 
fundo para computador, flâmulas, painel 
para fotos/entrevistas, concepção de 
banners quando usados sozinhos e em 
grupo. Além dessas peças, o selo pode 
ser aplicado em camisas, troféus, placas 
comemorativas, papelarias como blocos, 
pastas, calendários e em brindes também. 
É um selo monocromático, de fácil 
aplicação, que permite uma diversidade 
em cores, desde que se mantenha o 
contraste. Ele pode ser impresso, gravado, 
projetado ou recortado em uma forma 
3D. Livre para a criatividade.
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SUA LEITURA

Autor: Júlio Cesar Schweickardt
Editora: Fiocruz/Fapeam/Ano:2011

Autor: Rodrigo Cesar da Silva Magalhães
Editora: Fiocruz/Ano:2016/ 420 páginas

Fonte: Portal Fiocruz
Conheça a Livraria Virtual da Editora Fiocruz

Fonte: Portal Fiocruz
Em acesso livre no SciELO Livros: 

Os atuais debates sobre a questão ambiental colocam a Amazônia 
no centro das atenções, tanto no Brasil como no exterior. Dessa 
forma, a região cumpre papel estratégico e não pode ser considerada 
‘periferia’. De fato, historicamente, a Amazônia não ocupou lugar 
‘periférico’. Entre 1890 e 1930, período de ebulição para a ciência 
e a saúde no Brasil, o Estado do Amazonas se constituiu como um 
espaço importante da atuação da medicina tropical e das políticas 
de saneamento, em consonância com as teorias e práticas em voga 
nacional e internacionalmente. Este é o argumento central defendido 
no livro, fruto da tese de doutorado defendida pelo autor na Casa de 
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz).

Onze países e territórios das Américas, inclusive o Brasil, foram declarados 
oficialmente livres do mosquito Aedes aegypti durante a XV Conferência Sanitária 
Pan-Americana, realizada em Porto Rico no ano de 1958. Este evento faz parte 
de um importante capítulo da história da saúde que nos conta o autor deste 
livro, ao analisar o período compreendido entre 1918 e 1968. Em 1918, tinha início a 
Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela, conduzida pela Fundação 
Rockefeller. Em 1968 terminava a Campanha Continental para a Erradicação do 
Aedes aegypti, lançada em 1947 sob os auspícios da Organização Sanitária Pan-
Americana (OSP), hoje conhecida pelo nome de Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas). A segunda campanha dava continuidade à primeira, mas 
em um contexto internacional renovado. Estava sendo construído “um novo 
padrão de relacionamento das organizações internacionais e do governo norte-
americano com os países da América Latina, especialmente o Brasil, com maior 
preponderância destes“. Se, nas primeiras décadas do século XX, as repúblicas 
americanas mantinham poucos contatos diplomáticos e quase nenhum diálogo 
em áreas como política e economia, elas começaram a estreitar suas relações no 
âmbito da cooperação em saúde. Portanto, a reformulação da campanha e seu 
relançamento “resultaram de uma articulação inédita das repúblicas americanas 
para combater conjuntamente um problema sanitário que afetava todas elas“, 
afirma Rodrigo Cesar. 

CIÊNCIA, NAÇÃO E REGIÃO: AS DOENÇAS TROPICAIS E O 
SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAZONAS, 1890-1930

A ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI: FEBRE AMARELA, 
FRED SOPER E SAÚDE PÚBLICA NAS AMÉRICAS (1918-1968)
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TRAJETÓRIA DE 
LÍDERES: MEMÓRIAS 
DE 25 ANOS 
DE GESTÃO
Ex-gestores da instituição trazem recordações dos 
primeiros anos de atuação no Norte do País.

Leaders‘ perspectives: memories 

from 25 years of management  

Ex-managers of the institution bring 

memories of the first years of operation 

in the north of the country. 

Trayectoria de Líderes: memorias 

de 25 años de gestión

Ex-directores de la institución  presentan 

recuerdos de los primeros años de 

actuación en el Norte del País.

POR

Cristiane Barbosa

FOTO

Eduardo Gomes e Virgínia Dantas - ENSP/Fiocruz

Uma ideia, uma missão e um forte 
compromisso com a Amazônia. Foi 
nessa tríade que, ao longo de 25 
anos, pesquisadores atuaram como 
diretores desbravadores de uma 
iniciativa de importância nacional: 
gerar conhecimento científico sobre 
a Amazônia na própria região e para a 
melhoria das condições de saúde das 
pessoas. Neste ano em que o ILMD/ 
Fiocruz Amazônia comemora seu Jubileu 
de Prata – 25 ANOS, trouxemos um 
apanhado de memórias desses diretores 
para compartilhar com nossos leitores. 
Acompanhe a seguir.

Como primeiro gestor do então Escritório 
Técnico da Amazônia (ETA) da Fiocruz, 
o médico e pesquisador Marcus Barros 
revelou que teve a missão de implantá-
lo em Manaus e o desafio inicial era ter a 
estrutura física e funcional. 
Outro aspecto importante era de essa 
estrutura física se articular com as 
instituições locais. “Veio a Embrapa, o 
Departamento Nacional de Produção 

Marcus Barros
“Desvendar a esfinge 

da Amazônia, antes 

que ela nos devore”.
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Mineral (DNPM) para dentro da Fiocruz, 
para montar a primeira produção de 
divulgação científica que foi o Atlas, 
essa articulação foi fundamental e 
nos deu muita força. Ele foi o marco 
concreto de que a Fiocruz ia pesquisar 
e por onde ela ia caminhar, valorizando 
a sócio e a biodiversidade”. Barros foi 
uma pessoa chave em todo processo 
inicial de implantação da Fiocruz no 
Estado do Amazonas, articulando 
política e cientificamente as principais 
linhas de ação  do  então Escritório de 
Representação da Fiocruz em Manaus. 
Assim, ao longo dos 25 anos de história 
do Instituto, Barros destacou que o maior 
papel da Fiocruz é conhecer os saberes 
das populações locais e, ao interagir com 
o conhecimento que ela tem sobre a 
Amazônia, melhorar a situação de saúde 
nessa região, portanto a integração com 
as secretarias de saúde é fundamental. 
“Inclusive o atual secretário estadual 
de saúde é pesquisador da casa, isso é 
uma marca de respeito, que comprova a 
integração fundamental da Fiocruz com 
as instituições locais. É isso que a Fiocruz 
sempre quis, ou seja, qual é o objetivo 
final? É desvendar a esfinge da Amazônia, 
antes que ela nos devore”, afirmou.
O gestor considera que ainda há muito 
o que se fazer na Amazônia. “A Nísia 
Trindade (atual presidente da Fiocruz), 
quando esteve à frente da Casa Oswaldo 
Cruz (COC), deu uma contribuição 
inestimável à sociodiversidade do ILMD. 
Não só com incursões pela Amazônia, 
mas também com relatórios dos 
pesquisadores historiadores da COC, com 
a presença deles aqui”. 
Sobre os 25 anos da Fiocruz Amazônia, 
Barros é categórico ao dizer que tinha 
certeza que ia longe. “A Fiocruz do 
tamanho que é, não podia ficar restrita 

àquele espaço no Escritório, limitado e 
decadente. Tinha que dar um salto de 
qualidade e de comprometimento com 
a Amazônia e a Fiocruz já tinha feito isso, 
já tinha know how, já tinha estrutura 
f ísica e científica para ser o que ela é 
hoje”, pontuou.
Para a Fiocruz do futuro, ele vê uma 
integração maior de conhecimento, uma 
divulgação máxima do conhecimento 
em sócio e biodiversidade e, ainda, 
a busca pela descoberta de parte da 
esfinge. “Pegamos ainda um pequeno 
pedaço. Compare com o Inpa, que já 
está há 70 anos na Amazônia e ainda 
falta pesquisar tanto”. 
Na opinião dele, o Centro de 
Biotecnologia da Amazônia (CBA) 
pode interagir muito com a Fiocruz. 
Então, na visão de Barros, o desaf io 
futuro é a instituição ser muito 
acadêmica, sem ser toda acadêmica. 
Para ele é preciso devolver para a 
sociedade, que é o ético da pesquisa, 
que a alimenta, que a sustenta. 

Eu acrescento ao desafio 
derrubar os muros das 
instituições que enclausuram 
as instituições produtoras de 
conhecimento. A Fiocruz é 
uma delas. A Fundação tem 
cada vez mais que mostrar 
o que produz, interagir o 
planejamento com a sociedade, 
como aquele simpósio que 
ocorreu lá no Tropical.
Marcus Barros, primeiro gestor do 
Escritório Técnico da Amazônia (ETA) da 
Fiocruz, hoje ILMD/Fiocruz Amazônia
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Outro desafio atual e futuro para o ILMD/
Fiocruz Amazônia é a popularização da 
ciência gerada na instituição, pois, para 
Barros, isso aproxima, isso dá força, a 
partir da coletividade para a Instituição. 
“Leva a sociedade a entender por que  
a  instituição é fundamental e passa 
a entender a sua importância”. Sobre 
esse tema, Barros é enfático com os 
pesquisadores. “Eu digo a eles o que a 
minha mãe dizia: poleiro de pato é no 
chão, tem que ver o chão de fábrica, não 
adianta fazer viagens interestelares”.
Para os próximos anos, o  ex-gestor 
do então  ETA/Fiocruz  destacou   a 
importância de interiorização das 
atividades de pesquisa da Instituição. 
Segundo ele, o próprio Oswaldo Cruz 
e Carlos Chagas já buscavam há muito 
tempo essa interiorização, já a faziam 
em excursões, então é preciso mais. 
“Agora, o desaf io atual é f ixar-se, 
não só fazer a excursão científ ica de 
combate às endemias, mas também 
f ixar-se pelas grandes cidades: Coari, 
Tefé  Parintins, de início. Tem que ter 
reposta lá, mas para isso precisa crescer 
aqui em recursos humanos, muito em 
recursos humanos qualif icados”.

A pesquisadora e engenheira agrônoma 
Muriel Saragoussi começou a atuar na 
Fiocruz a convite de Marcus Barros, em 
1995, emprestada pelo Instituto Nacional 

Muriel Saragoussi
Planejamento 

estratégico do 

Escritório Técnico

de Pesquisas da Amazônia (Inpa), 
ingressando na instituição por meio de 
concurso público em 1996. “Nós estávamos 
no pós Rio-92, com as questões da relação 
entre meio ambiente e sociedade muito 
frescas e uma forte consciência da 
importância da Amazônia para o Brasil e 
o mundo”. Ela recorda que era o primeiro 
governo FHC (Fernando Henrique 
Cardoso), depois do impeachment do 
Collor. “O que fizemos como equipe foi 
o planejamento estratégico do Escritório 
Técnico, pensando em apreender de 
forma integrada a sociobiodiversidade da 
Amazônia. Fizemos a viagem Revisitando 
a Amazônia de Carlos Chagas ao longo 
do rio Negro e o Atlas ‘Um Olhar sobre 
saúde e doença na Amazônia’, sempre 
em parceria com a Fiocruz Rio (Ensp, IOC, 
COC) e forte apoio da Direção Nacional”, 
destacou ela.
Muriel contou ainda que era pesquisadora 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa) e estava à frente 
da Coordenação de Ciências Sociais, 
buscando criar uma relação entre as 
pesquisas, principalmente biológicas, 
do Instituto com os conhecimentos dos 
povos e comunidades tradicionais. 
De acordo com ela, a visão de quais 
deveriam ser as prioridades de pesquisa 
da Coordenação não eram as mesmas 
da direção do Inpa. “Eu havia ajudado de 
forma voluntária a Fiocruz a fazer o relatório 
do Seminário sobre sócio e biodiversidade 
na Amazônia, que resultou na proposta 
de criação do Escritório Técnico da 
Amazônia que veio a se transformar no 
ILMD”, detalhou. Segundo ela, sabendo 
da situação no Inpa, Marcus Barros (que 
estava à frente da criação do ETA) a pediu  
“emprestada” (cedida) e assim passou 
um ano trabalhando na equipe. Quando 
abriram as primeiras vagas para o ETA, 
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Luciano Toledo
O primeiro diretor 

da unidade técnico 

científica

“Essa experiência na região Amazônica foi 
a mais importante de toda a minha vida 
profissional”. Com essa frase o ex-diretor, 
Luciano Toledo, que esteve à frente 
da diretoria no período de 1998 a 2004 
(sendo de 1998 a 2000 na coordenação do 
ETA/Fiocruz), resumiu sua trajetória como 
pesquisador, professor, primeiro diretor 
e implantador da Unidade Técnico-
Científica da Fiocruz no Amazonas. 
“Na Amazônia, aprendi a gostar e amar 
as populações regionais, além de buscar, 
de forma incessante, minimizar os 
imensos sofrimentos que ia constatando 
nas minhas caminhadas pela região”, 
completou ele, destacando a importância 
do período em que atuou na região. 
Passado todo esse processo, ele é 
emblemático ao declarar: “Muito obrigado, 

Amazônia! Obrigado por tudo o que me 
proporcionou! Em nenhum outro lugar do 
mundo, a vida e o ambiente se encontram 
de forma tão forte e tão poderosa como na 
Amazônia”, declarou. Em agradecimento, 
Toledo também deixou registrada nesta 
reportagem a importância dos laços com 
seu amigo e companheiro de gestão Dr. 
Sérgio Luz. “Ele sempre esteve ao meu 
lado. Altamente profissional, permaneceu 
como meu vice durante todo esse tempo. 
Parte da minha história na Fiocruz deve 
esse agradecimento a você, Sérgio”.
Na visão de Luciano Toledo, o ex-
presidente da Fiocruz Sérgio Arouca foi 
fundamental em todo esse processo de 
implantação. “Ele, que foi meu professor 
e sempre entendeu o significado da 
Amazônia para a sociedade brasileira, 
tinha um carinho especial pela região, 
visitava frequentemente a Fiocruz 
em Manaus durante aquele período e 
ministrou a primeira aula do Mestrado 
Interinstitucional em Saúde Pública 
da Amazônia Ocidental (MIA)”. Toledo 
recordou que, quando Arouca já estava 
doente, a única homenagem que aceitou 
receber em vida foi a de inaugurar a 
pracinha em frente ao prédio da Fiocruz 
Amazônia, cujo nome seria dado em sua 
referência. Arouca e sua companheira 
Lúcia Souto foram a Manaus para essa 
solenidade e “foi uma tarde inesquecível”. 
“Ao descerrar a placa com seu nome, rindo 
e brincando, confessou seu medo de que, 
ao morrer, fosse homenageado com o 
nome de uma sala de aula. Disse ainda 
que nós, da Amazônia, tínhamos feito 
uma homenagem verdadeira a ele, pois 
demos seu nome a uma praça. O nosso 
ex-presidente revelou que finalmente se 
tornaria um homem do povo, pois estava 
com seu nome na praça”.
O médico e atualmente pesquisador 

ela se candidatou e foi selecionada, 
ingressando na Instituição.
Muriel disse esperar que o 
Instituto possa colocar em prática 
o planejamento que realizou de 
forma coletiva e aprovou no ano 
de 2018, avançando ainda mais no 
seu compromisso com a saúde, 
o conhecimento e a Amazônia. 
“Olhem para o futuro e construam no 
presente, para além das diferenças 
menores“, disse ela em mensagem a 
toda equipe do Instituto.
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da Escola Nacional de Saúde Pública 
(Ensp), Luciano Toledo participou de 
todo processo inicial de implantação da 
Fiocruz Amazônia, relatado de forma 
detalhada na matéria de capa desta 
edição. Assim, por considerar como 
uma das prioridades estabelecidas pelo 
departamento da Sociodiversidade 
em Saúde, ele e sua equipe buscaram 
proporcionar uma atenção diferenciada 
às populações em situação de maior 
vulnerabilidade social, incluindo as 
periferias urbanas das grandes cidades 
regionais, os indígenas, os ribeirinhos, os 
quilombolas, os extrativistas, os sem-terra, 
dentre outros. “Dessa forma, dentro da 
nova Unidade da Fiocruz passaram 
a circular indígenas, sem-terras, 
prostitutas, quilombolas e todo 
aquele contingente populacional 
que historicamente sobrevivia 
em condições de exclusão social”, 
explicou ele.
O departamento da Biodiversidade, 
por sua vez, foi intensamente apoiado 
nas suas iniciativas de implementação 
de pesquisas estratégicas, como 
a organização de bancos de 
germoplasmas e estudos sobre malária, 
leishmaniose e dengue. 
Na área de ensino, a gestão dele deixou 
como legado o primeiro curso de MIA, 
executado pela Ensp/Fiocruz. Essa 
formação acadêmica, especificamente 
dirigida aos docentes da Fiocruz Manaus, 
da Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam), da Fundação de Medicina Tropical 
do Amazonas (FMT-AM) e do Instituto 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa), foi 
iniciada e concluída durante a direção de 
Toledo no CPqLMD, sob coordenação das 
pesquisadoras Sheila Ferraz, Elizabeth 
Moreira e Eliana Labra.
Já próximo de concluir seu mandato, além 

do MIA, ele trabalhou na conformação do 
primeiro curso de Doutorado em Saúde 
Pública na Amazônia, envolvendo 
parcerias estratégicas com as 
Unidades já citadas acima, além da 
Escola Nacional de Saúde Pública 
(Ensp), o Instituto Fernandes Figueira 
(IFF) e o Instituto Aggeu Magalhães 
(Iam), pela Fiocruz, sendo uma grande 
articulação institucional.
Ainda, segundo o ex-diretor, foram 
priorizadas as investigações das  
condições de  vida e saúde   das 
populações quilombolas, que viviam 
em condições piores que os indígenas 
e extrativistas, não só pela exclusão, mas 
simplesmente pelo fato de estarem 
esquecidas da sociedade. Em parceria 
com a Fiocruz Brasília e a professora 
Denise, foram realizadas diversas 
atividades científicas, que culminaram 
com o título de Cidadão Quilombola. 
Também valorizamos a preservação do 
que se chama cultura oral dos povos 
da Amazônia. Pelas potencialidades, os 
conhecimentos tradicionais poderiam 
contribuir com o científico e tecnológico. 
“A partir daí, organizamos o primeiro 
Encontro de Pajés da Amazônia, com 

Tive uma importante 
participação nos processos 
de formação da Fiocruz-
Manaus, sendo um dos 
professores que mais orientou 
dissertações de mestrado, o 
que demonstra a preocupação 
com a qualificação técnica 
e a capacitação de recursos 
humanos na região. 
Luciano Toledo, ex-diretor do ILMD/
Fiocruz Amazônia
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Júlio César 
Schweickardt
Fiocruz Amazônia como 

parceira e protagonista 

nas ações de C&T 

na Região Norte

O ingresso do pesquisador Júlio César 
Schweickardt no então Centro de 
Pesquisa Leônidas e Maria Deane 
(CPqLMD) ocorreu no concurso de 2002, 
exatamente na inauguração do novo 
prédio da Unidade. Na opinião dele, foi 
uma grande oportunidade para trabalhar 
no campo da saúde, especificamente na 

área da sócio-antropologia da saúde, que 
foi o perfil da vaga do concurso. 
Antes disso, Schweickardt já havia 
pesquisado, no mestrado, as práticas 
tradicionais dos rezadores que atuavam 
em Manaus, permitindo-lhe entender 
a dinâmica da saúde, doença e cura 
pelas questões relacionadas à magia e 
saberes tradicionais. “Iniciei as atividades 
na Fiocruz com a demanda de trabalhar 
com os referenciais da antropologia da 
saúde, sendo o coordenador da primeira 
especialização nessa área”, informou. 
O pesquisador Júlio César Schweickardt 
atuou em 2004 como diretor do então 
Centro de Pesquisa Leônidas e Maria 
Deane (CPqLMD). Antes disso, ele foi 
convidado pelo diretor Luciano Toledo 
para assumir a função de vice-diretor 
no lugar do pesquisador Dr. Sérgio Luz. 
“O aprendizado com Luciano foi muito 
grande porque tive uma iniciação na 
gestão e nas múltiplas atividades da 
Fiocruz. Luciano construiu uma agenda 
de cooperação com as instituições 
locais e regionais, tornando a Fiocruz 
Amazônia uma parceira e protagonista 
nas ações de Ciência e Tecnologia na 
Região Norte”, relembrou. 
Com a saída do Dr. Luciano, em agosto de 
2004, ele assumiu a direção do CPqLMD 
a partir de setembro, com a missão de 
implementar o processo de eleição na 
Unidade, pois, até aquele momento, os 
diretores foram indicados pela Presidência 
com uma consulta aos servidores locais. 
“Nesse período, conseguimos mobilizar 
as instituições locais para participar 
de um Congresso Internacional no Rio 
de Janeiro, onde foram divulgadas as 
atividades de Ciência & Tecnologia no 
Estado do Amazonas”. 
Júlio Schweickardt recordou que, no 
mesmo ano, foi aprovado pelo CD Fiocruz 

presença de indígenas de mais  85 
etnias. Conferimos, ainda, ao índio 
Gabriel o título honorífico do Notório 
Saber”, comemorou ele.
Ao finalizar a entrevista, Toledo deixou 
uma mensagem para a Instituição. 
“Retomando o passado de Oswaldo Cruz, 
as contribuições de Carlos Chagas, as 
colaborações mais recentes, de Leônidas 
e Maria Deane, de Carlos Morel, de Elói 
Garcia, de Marcus Barros e de minha 
presença durante as décadas em que 
atuei na Amazônia, só poderia ser uma 
mensagem otimista de continuidade”, 
declarou. Para ele, se o Instituto Leônidas 
& Maria Deane permanecer com seu 
compromisso histórico de desenvolver 
pesquisas, tecnologias, inovações 
sempre voltadas e dedicadas para os 
problemas de saúde das populações 
mais vulneráveis, a missão da instituição 
está garantida e o futuro do ILMD/
Fiocruz Amazônia assegurado.
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o título de pesquisador no conhecimento 
tradicional ao pajé  Gabriel Indígena. Antes 
de assumir a função de diretor interino, 
ele fez a seleção para o doutorado na Casa 
de Oswaldo Cruz (COC /Fiocruz). Assim, 
o pesquisador permaneceu na função 
de diretor interino até o mês de março 
de 2005, quando a Dra. Luiza Garnelo 
assumiu a direção da Unidade. 
Quando ele terminou o doutorado, em 
2009, foi convidado pelo Dr. Roberto 
Sena, diretor da Unidade, para assumir 
a vice-direção de Ensino, Comunicação 
e Informação, lugar que ocupou até o 
ano de 2013. 

Segundo o pesquisador, o papel da 
Fiocruz Amazônia como instituição 
pública é de produção de um 
conhecimento pertinente e útil que 
possa transformar as políticas públicas e 
produzir mais qualidade de vida para as 
populações da Amazônia. 

Luiza Garnelo
Aprimoramentos nos 

processos de gestão

Por fim, posso dizer com 
certeza que foi um grande 
aprendizado o período em que 
permaneci na gestão do ILMD, 
porque aprendi o que significa 
ser uma instituição de CT&I 
na região amazônica e o papel 
estratégico que temos para a 
produção de conhecimento, 
formação, divulgação científica 
e a colaboração com o 
aperfeiçoamento do SUS.

A médica e pesquisadora Luiza Garnelo 
já atuava na Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam) como docente antes de 
iniciar na instituição.
A pesquisadora trouxe para o ILMD/Fiocruz 
Amazônia a temática de saúde indígena. 
“Essa temática incorporou-se ao perfil 
de pesquisas do ILMD e posteriormente 
passamos a formar estudantes nessa área 
de conhecimento. No concurso seguinte, 
conseguimos alocar 2 pesquisadores 
voltados ao mesmo tema e agora 
avançamos para receber indígenas em 
nossos programas de pós-graduação, 
desenvolvendo pesquisas junto aos seus 
próprios grupos étnicos de origem”, 
explicou ela.
Na gestão, ela atuou,  no  ano de 2004, 
como diretora-interina da Fiocruz 
Amazônia, por necessidade de suprir 
um vácuo deixado pela saída do diretor 
Luciano Toledo, que voltou para o Rio de 
Janeiro. Em seu lugar, havia ficado o vice-
diretor, Júlio César Schweickardt, que em 
seguida se afastou para cursar doutorado. 
“Tudo isso ocorreu num curto espaço de 
tempo e eu tive que assumir a condução 
do ILMD/Fiocruz Amazônia. Foi um 
período difícil porque a Unidade era muito 
pequena e eu estava também à frente da 
Vice-Diretoria de Ensino. O acúmulo das 
duas tarefas gerou sobrecarga, mas ao 
final deu tudo certo”, revelou. 
Nesse período, a principal atividade 

Júlio Schweickardt, ex-diretor interino do 
ILMD/Fiocruz Amazônia e atual chefe do 
Lahpsa/ILMD
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Roberto Sena
Experiência 

transformadora da 

gestão do ILMD/

Fiocruz Amazônia

Com uma grande experiência em 
pesquisa e gestão, o médico baiano 
Roberto Sena Rocha foi o Diretor do 
então Centro de Pesquisa Leônidas e 
Maria Deane (CPqLMD), no período de 
2005 a 2013. Ele veio para Manaus após 
ser diretor do Centro de Pesquisas 
René Rachou, em Minas Gerais, 
também por oito anos. Segundo ele, 
isso facilitou alavancar a então nova 
Unidade na Amazônia.
Sena informou que os desafios eram 
de todas as ordens. “Estava chegando 
a uma região totalmente diferente da 
realidade que tinha vivido até então, 
com demandas não só de uma ciência 
com o olhar regional, mas também 
com um grande déficit de profissionais 
com formação acadêmica. Sabíamos 
e conhecíamos todos os doutores do 
Estado”, disse. Ele relatou ainda que o 
ILMD, na época, possuía uma estrutura 
pequena, com poucos servidores e 
doutores,  além do isolamento em 
relação à Fiocruz/RJ.
A partir desta realidade, Sena recordou 
que começou a trabalhar e buscar 

foi o aprimoramento dos processos de 
gestão da unidade, que naquele tempo 
ainda eram muito centralizados no Rio 
de Janeiro, o que limitava a autonomia 
do ILMD/Fiocruz Amazônia e tornava 
lentos os processos licitatórios e outras 
atividades administrativas. 
Segundo Luiza, esse também foi um 
período em que o Instituto passou a 
compor o planejamento habitual da 
Fiocruz, pois até aquele momento ainda 
estavam em regime de implantação 
de Unidade, então a institucionalização 
das rotinas administrativas ainda era 
incipiente. “Nesse processo de gestão, 
contei com o apoio de Aldemir Maquiné, 
que era o Vice de Gestão e cuja atuação 
foi um grande pilar no período em que 
passei à frente do Centro”, informou. 
O período de gestão dela foi de 
consolidação das atividades de ensino, 
processo no qual o Instituto passou de 
receptor de cursos de outras unidades da 
Fiocruz para a condição de organizador de 
atividades  de ensino pós-graduado em 
Saúde Coletiva (Lato e Stricto Sensu) com 
autonomia para certificar os egressos de 
nossos cursos.

Trata-se de um avanço 
interessante porque permitiu 
atender melhor às necessidades 
de qualificação da força de 
trabalho no SUS e propiciou 
o início de nossas atividades 
de Stricto Sensu em Manaus.

Como expectativas para o futuro, 
Luíza é f irme. “Avançar e aprimorar 
o caminho traçado até aqui, ampliar 
nossa rede de pesquisadores e a 

colaboração com o SUS, em particular 
no apoio à população interiorana e 
instituições de saúde que servem aos 
munícipes do interior”, enfatizou.

Luiza Garnelo, ex-diretora interina do 
ILMD/Fiocruz Amazônia e atual chefe do 
Sagespi/ILMD
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soluções para estes problemas. Junto 
com a Diretoria de Planejamento, 
realizou o planejamento estratégico   
para a Unidade, que resultou no 
aumento do número de servidores nas 
áreas diagnosticadas como necessárias 
para o Estado, tanto por concurso 
público, quanto por bolsas do Programa 
Tec-Tec, realizado em parceria com a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas (Fapeam).
Na gestão de Sena, houve a ampliação 
da estrutura f ísica, com a compra da 
casa vizinha ao Instituto (por meio de 
uma emenda parlamentar da senadora 
Vanessa Graziotin), que foi adaptada 
para nela  funcionar a biblioteca, 
almoxarifado e sala de pesquisadores, 
permitindo, assim, ampliar um pouco 
o Laboratório de Pesquisa Multiusuário. 
Em parceria com o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), 
foi criado um Laboratório Avançado 
de Pesquisa em Saúde, em Rio Pardo, 
município de Presidente Figueiredo, 
onde os pesquisadores têm desenvolvido 
seus projetos. 
Na área da Pesquisa, além do estímulo 
para que os servidores fizessem o 
doutorado, foram organizadas as 
Plataformas Tecnológicas (a Plataforma 
de Genômica, que nasceu de uma 
parceria com a Fundação   Alfredo da 
Matta - FUAM), o credenciamento no 
Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético das duas Coleções Biológicas, 
a criação do Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT), as Jornadas de 
Iniciação Científica e o incentivo para 
que os pesquisadores submetessem 
projetos a agências de fomento 
nacionais e internacionais.
Já no Ensino, o gestor recorda que 
a Unidade já possuía uma boa 

experiência. “Já tínhamos o Mestrado 
Saúde, Sociedade e Endemias na 
Amazônia em parceria com a Ufam e 
Universidade Federal do Pará (UFPA)”, 
informou ele. Já havia também 
muitos cursos de especialização 
e atualização sendo oferecidos, 
atendendo à demanda do SUS. 

Em sua atuação, Roberto Sena 
emplacou também o Programa de 
Desenvolvimento da Gestão, por meio 
do qual foi feita a organização da 
gestão, capacitação dos servidores e 
colaboradores, introduzindo o Programa 
de Qualidade, profissionalizando a 
gestão. Neste período, foi concluído 
o processo de descentralização 
administrativa e financeira da Unidade. 
Também foi muito ampliada a 
colaboração com as Unidades da Fiocruz, 
principalmente Ensp, IOC, Politécnico 
Icict, IFF, Aggeu Magalhães. Segundo 
ele, houve ainda a criação do Fórum das 
Unidades Regionais da Fiocruz - FUR, 
que permitiu um ambiente propício  
para a união destas Unidades e permitiu 
a troca de experiências e maior foco nas 
demandas político-administrativas.
“Li no atual Plano de Desenvolvimento 

Reforçamos a oferta de 
cursos de especialização 
e, em parceria com a 
Ensp, IFF e CPqAM, 
pudemos oferecer o 
doutorado em Saúde 
Pública a duas turmas.
Roberto Sena, ex-diretor do ILMD/
Fiocruz Amazônia
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Institucional do ILMD/Fiocruz Amazônia 
2018-2021, que, por sinal,  está muito bem 
feito, uma frase atribuída a Isaac Newton, 
que fala ʼConstruímos muros demais e 
pontes de menosʼ. Sem conhecer este 
pensamento na época, diagnostico 
agora que construímos muitas pontes, e 
julgo ter sido isto um fato marcante para 
a Unidade”, enfatizou Sena.
No Estado, Sena   destacou  a 
aproximação com as Secretarias de 
Saúde, FVS, Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam), Ufam, Inpa, Universidade 
do Estado do Amazonas (UEA), 
Fundação de Medicina Tropical 
Heitor Vieira Dourado – FMT-HVD, 
Fundação Alf redo da Matta - FUAM, 
Fundação Hospitalar de Hematologia 
e Hemoterapia do Amazonas 
(Hemoam) e tantas outras instituições 
de ensino e pesquisa da região.
Fortalecemos nossa participação no 
Acordo Multilateral de Cooperação 
Técnica-Científica em Saúde 
das Instituições da Amazônia e 
posteriormente na Rede Pan-Amazônica 
de Ciência, Tecnologia e Inovação em 
Saúde,  além da participação na Unamaz 
(Associação das Unidades da Amazônia), 
na Rede Fitofármacos, entre outras. 
Ele disse considerar muito importante 
para o ILMD e para ele pessoalmente a 
experiência que pôde ter neste período 
com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Amazonas e com a Fapeam. 
“Ter tido a oportunidade de conhecer, 
conviver e trabalhar com os Professores 
Odenildo Sena e Olívia Simão foi muito 
importante profissionalmente, quando 
pude ter uma visão macro de como se 
faz política de ciência e tecnologia. Foi 
um aprendizado para toda vida. Sinto 
muita falta das discussões, das decisões 

e do ʼo que precisamos fazer para que 
isto aconteça?ʼ”.
De acordo com Sena, há o 
reconhecimento da Fiocruz Amazônia 
como uma instituição preocupada nas 
resoluções dos problemas de saúde 
da região, tornando-se uma parceira 
importante das instituições do Estado 
foi e é uma conquista institucional.
Sobre as perspectivas futuras, ele 
revelou que ficou muito feliz ao ler o 
Planejamento Estratégico do ILMD para 
o período 2018-2021. Segundo o gestor, 
o caminho está aberto para que sejam 
realizados os objetivos institucionais com 
foco e discutidos de forma colegiada. 

Espero que os próximos 
diretores tenham a sabedoria 
de fazer novos planos de 
curto, médio e longo prazos, 
para que a Fiocruz possa 
continuar a ser uma instituição 
reconhecida como produtora 
de novos conhecimentos, que 
dê respostas para solucionar 
os grandes problemas de 
saúde que ainda afetam 
principalmente as populações 
mais vulneráveis

Roberto Sena, ex-diretor do 
ILMD/Fiocruz Amazônia
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LÊONIDAS E MARIA 
DEANE: A CIÊNCIA E 
A VIDA EM COMUM
Lêonidas e Maria Deane: a ciência e a vida em comum

Science and life in common 

Challenges and achievements mark 

the history of Fiocruz Amazônia.

Leônidas y Maria Deane: la 

ciencia y la vida en común

Desafíos y conquistas marcan la 

historia de la Fiocruz Amazonía.  

POR

Paulo Elian e Francisco Lourenço, da Casa 

de Oswaldo Cruz - COC/Fiocruz

FOTO

Arquivo:  COC/Fiocruz

Finalmente, ao receber este prêmio tenho que reparti-lo com Maria, 
Maria Paumgartten Deane, minha namorada dos bancos escolares, 
companheira de trabalho por sessenta anos e esposa há cinquenta e dois. 
Em muitos artigos publicados, nossos nomes estão lado a lado, porém, 
mesmo naqueles em que o dela não figura, sua participação foi grande. 
Nunca fiz um projeto de pesquisa sem discuti-lo com ela, que muitas vezes 
me deu as sugestões que levaram à solução dos problemas propostos. Por 
isto, recebo este prêmio como se tivesse sido conferido não a mim, mas a 
nós: é tanto dela quanto meu.

Discurso proferido na solenidade de entrega do prêmio Almirante Álvaro 

Alberto para a Ciência e Tecnologia. Palácio do Planalto, Brasília, 1992.
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Este trecho do discurso de Leônidas de 
Mello Deane, por ocasião da entrega 
de um dos principais prêmios do país 
na área científica, pode ser confirmado 
se nos propusermos a manusear as 
centenas de documentos do seu arquivo 
pessoal, ouvir os diferentes personagens 
que conviveram com o casal e olhar as 
imagens selecionadas para este artigo. 
A trajetória profissional e de vida do 
‘casal Deane’ não reservou espaço para 
a figura da mulher coadjuvante, o que, 
entre outros aspectos, torna-a relevante 
e singular no campo da ciência. 

Leônidas Deane e Maria José von 
Paumgartten foram contemporâneos 
na Faculdade de Medicina e Cirurgia do 
Pará, na década de 1930, casaram-se em 
1940 e se tornaram parceiros de vida e de 
importantes estudos sobre parasitologia 
e entomologia médica.
Graduado em 1935, Leônidas Deane 
iniciou sua vida científica no ano 
seguinte, quando, por breve período, 
lecionou Microbiologia na Faculdade 
de Medicina e Cirurgia do Pará. 
Dessa data até 1939, exerceu a função 
de parasitologista no Instituto de 
Patologia Experimental do Norte 
(IPEN), atual Instituto Evandro Chagas 
(IEC), integrando a equipe dirigida por 
Evandro Chagas, que realizava estudos 
pioneiros sobre leishmaniose visceral e 
outras endemias rurais. A experiência 
adquirida nessa fase amazônica foi 
fundamental para o futuro do jovem 
Leônidas. É desse período seu primeiro 
contato com o Instituto Oswaldo Cruz, 
onde estagiou, exercitando-se em 
técnicas protozoológicas.

Grupo de pioneiros nos estudos da leishmaniose visceral americana sob a liderança de Evandro 
Chagas. Da esquerda para a direita: Leônidas, Maria e Leoberto de Castro Ferreira. Pará, 1937. 

Maria von Paumgartten durante a excursão científ ica 
do Instituto Oswaldo Cruz na região da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil. Mato Grosso, 1938.  
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Maria Paumgartten, que ainda 
estudante também integrou a equipe 
liderada por Evandro Chagas, concluiu 
a faculdade em 1937. Dois anos depois, 
assim como Leônidas, passou a atuar 
no Serviço de Malária do Nordeste  
e juntos participaram de estudos 
entomo-epidemiológicos na vitoriosa 
campanha de combate ao mosquito 
Anopheles gambiae no Ceará e no Rio 
Grande do Norte.
Com a extinção do serviço, em 1942, 
devido à erradicação do mosquito, 
Leônidas retornou a Belém, agora como 
parasitologista do Serviço Especial de 
Saúde Pública (Sesp). Nessa ocasião, 
o cientista respondeu com o mesmo 
ímpeto aventureiro aos desafios que 
as atividades de campo e laboratório 
lhe proporcionaram. No mesmo 
período, Maria Deane assumiu a função 
de assistente do Departamento de 

Parasitologia do Sesp e três anos depois 
foi indicada para comandar a Seção de 
Parasitologia do Laboratório Central da 
Instituição. Juntos realizaram cursos 
nas universidades de Johns Hopkins e 
Michigan, nos Estados Unidos.
Durante esses anos, Leônidas e Maria 
dedicaram-se ao estudo da malária, 
leishmanioses e filariose, e de seus 
vetores e reservatórios. Quanto à malária, 
são traços inovadores de seus trabalhos 
a distribuição geográfica e a diversidade 
de espécies de mosquitos da Amazônia 
e do Nordeste, com a descrição de 
três espécies novas de anofelinos – 
Anopheles sawyeri, Anopheles galvaoi 
e Chagasia rozeboomi – e a aplicação 
sistemática de inseticidas residuais 
(DDT) nas residências.

No início da década de 1950, Leônidas 
chefiou o Laboratório de Entomologia 
do Instituto de Malariologia, no Rio 
de Janeiro. Na época, coube a ele a 
descrição do Trypanosoma diasi. Em 
1953, transferem-se para São Paulo e 
ingressam na Faculdade de Medicina 

Leônidas e Maria quando realizavam pesquisas em um 
foco de leishmaniose visceral no Ceará, 1939.  

Leônidas e Maria Deane no Curso de Entomologia Geral da 
Universidade de Michigan, 1945.
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da Universidade de São Paulo (USP). 
Por indicação de Samuel Pessoa, 
Leônidas Deane passou a integrar o 
Departamento de Parasitologia, onde 
foi professor de 1953 a 1970 e defendeu 
a tese de livre-docência Leishmaniose 
visceral no Brasil: Estudos sobre 
reservatórios e transmissores realizados 
no Estado do Ceará. Na mesma época, 
o cientista realizou um feito importante. 
Patrocinado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em 1964 deu uma 
volta ao redor do mundo visitando 
instituições no Panamá, Estados Unidos, 
Filipinas, Malásia, Singapura, Tailândia, 
Índia, Suíça e Inglaterra, para estudos 
relacionados à malária simiana.
Maria Deane seguia sua trajetória 
prof issional. De 1958 a 1959, chef iou 
o Laboratório de Entomologia da 
Campanha de Erradicação da Malária 
do Ministério da Saúde. Em 1961, foi 
para o Instituto de Medicina Tropical 
de São Paulo. 
O golpe militar de março de 1964 
significou a destituição do presidente 
João Goulart, a subversão da ordem 

política e o início da ditadura militar, 
caracterizada pela perseguição, cassação, 
censura, sequestro, prisão e execução 
dos opositores do novo governo. A 
edição do Ato Institucional n. 5 (AI-5), em 
dezembro de 1968, agravou o cenário 
político do país. Neste ano, Luisa, filha do 
casal Deane deixou o Brasil, como tantos 
outros cujas ideias e atividades políticas 
não eram toleradas pelos militares. 
O episódio, aliado ao fechamento do 
Departamento de Parasitologia da USP, 
devido a perseguições políticas de seus 
membros, fez com que Leônidas e Maria 
buscassem, no exterior, uma colocação 
que lhes permitisse acompanhar a filha. 
O exílio voluntário levou-os ao Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical de 
Lisboa (1973-1976) e à Universidade de 
Carabobo, na Venezuela (1976-1979).
Na segunda metade da década de 1970, a 
luta pela democracia e contra a ditadura 
mobilizou o conjunto de movimentos 
sociais e setores da oposição ao governo. 
A aprovação da Lei de Anistia, em 1979, 
representou uma vitória das forças 
democráticas e possibilitou o retorno de 

Aula sobre malária em curso de formação de entomologistas, década de 1950.
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Leônidas e Maria Deane, [1980-1990].

exilados e a libertação de presos políticos. 
Foi neste contexto que Leônidas e Maria 
Deane regressaram ao país. Em 1980, 
ingressaram na Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), após receberem o convite de 
José Rodrigues Coura, vice-presidente 
de Pesquisa, para dirigirem os recém-
criados departamentos de Entomologia 
e Protozoologia do Instituto Oswaldo 
Cruz. Ali, colaboraram com a retomada 
da credibilidade institucional e da 
excelência científica de “Manguinhos”.
Embora aposentado em 1990, 
Leônidas Deane permaneceu à frente 
do Laboratório de Transmissores de 
Hematozoários até vir a falecer, em 30 
de janeiro de 1993, aos 79 anos. Maria 

Deane foi chefe do Departamento de 
Protozoologia (1980-1988), vice-diretora 
do IOC (1986-1988) e chefe do Laboratório 
de Biologia de Tripanossomas (1992-
1995). Faleceu em 13 de agosto de 1995, 
no Rio de Janeiro. 
Por mais de cinco décadas, Leônidas e 
Maria Deane obtiveram conquistas e 
prestaram contribuições à ciência. Mas, 
além de oferecerem à sociedade um 
saber relevante, presentearam-nos com 
uma trajetória de vida cuja memória é 
semente fundamental para a reativação 
de projetos que valorizam a história e 
posicionam o conhecimento científico a 
serviço do bem-estar social.  
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Cursos de Atualização
Níveis médio e/ou fundamental

Organização de ações de vigilância, prevenção
 e controle de agravos notificáveis

Organização de ações de monitoramento 
de agravos imunopreveníveis
(Turmas em todos os municípios do Amazonas)

Cursos de Pós-Graduação 
Stricto sensu e Lato sensu
Nível Superior: 

Manaus-AM

Itacoatiara-AM / Maués-AM

Manaus-AM / Tabatinga-AM / Tefé-AM

Mestrado Profissional em Saúde Pública 
(Gestão e Vigilância).

Especialização Gestão das Organizações
Pública em Saúde.

Especialização em Vigilância em Saúde na 
Rede de Atenção Primária em Saúde (APS).

Realização
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