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Dirigir uma organização – qualquer orga-

nização, uma família inclusive – é sempre 

um desafi o da prática, sem falar do quanto 

pode corresponder de base empírica para 

algum teste verificador ou falseador de 

novas e velhas teorias relacionadas à ges-

tão na área da Saúde Coletiva e da Ciência 

e Tecnologia em Saúde. Liderar uma equi-

pe permanentemente instável numa uni-

dade sem tradição técnico-científi ca e que 

não dispunha de um projeto institucional 

claramente defi nido foi, para usar uma ex-

pressão da moda, um “esporte radical”. 

Prazeroso, mas cheio de obstáculos a 

transpor, como são os “esportes radicais”. 

Assim tem sido o processo de estrutura-

ção da Direb nos seus últimos anos, objeto 

desta publicação, verdadeira “prestação de 

contas” de tudo o que fi zemos e ainda te-

mos a fazer nesta riquíssima área de co-

nhecimentos e de práticas que é a saúde 

coletiva. Mas é verdade que praticar este 

“esporte radical”, sendo uma unidade da Pre-

sidência da Fiocruz, foi a possibilidade de 

fazê-lo contando com mais de 100 anos de 

história e tradição no ramo.

Nossa tarefa primeira foi a de formular, 

forjar mesmo, um Plano Estratégico de 

Ação, um Projeto Institucional, o que foi 

feito ainda no final de 2002. Inspirados 

no desafi o proposto pelo nosso presiden-

te, Paulo Buss, de “tornar a Fiocruz presente no 

Centro-Oeste”, pusemo-nos a perseguir esta 

“visão-de-futuro” com afi nco. Nesses anos de 

gestão (ou gestação), nada foi mais im-

portante do que a clareza de propósitos e 

a certeza do quão importante a presença 

da Fiocruz em Brasília pode ser, “fazer dife-

rença”, para o desenvolvimento do SUS no 

Centro-Oeste.

Diante da oportunidade histórica de reo-

rientá-la, estamos, toda a equipe gestora, 

técnica e de apoio administrativo, estru-

DENISE OLIVEIRA SILVA
diretora

Editorial



turando a Direb para que, num futuro 

bem próximo, possamos vir a responder, 

competente e oportunamente, às necessi-

dades e demandas dos gestores e técnicos 

do SUS na Região Centro-Oeste e da sua 

população, em termos de oferta de cursos 

de pós-graduação e educação profi ssional, 

de pesquisa e desenvolvimento tecnológi-

co aplicados à saúde coletiva e assessoria 

técnica especializada. 

Entre os avanços obtidos, destacam-se al-

guns que são estruturantes e nucleares do 

seu projeto institucional. Incluem-se nessa 

categoria a inauguração do Centro de Estu-

dos e Documentação em Saúde Coletiva; o 

lançamento do seu Programa de Pós-Gra-

duação Lato Sensu; a realização de pesquisas na 

área da Promoção da Alimentação Saudável, 

do Direito Sanitário e da Vigilância em Saú-

de; assessorias diversas e o estabelecimento 

de parcerias com a UnB, Conselho de Se-

gurança Alimentar e Nutricional (Consea), 

Programa Nacional de DST/Aids, Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa), Senai e Secre-

taria de Saúde do Distrito Federal. 

Entre os projetos em desenvolvimento na 

Direb que devem ser destacados por serem 

criativos e modelares, para que possam ser 

reproduzidas aqui, ali e acolá (se for para o 

bem do SUS, da ciência e tecnologia e da 

saúde de todos), estão todos aqueles que 

pretendem a popularização da ciência entre 

estudantes de escolas públicas e que edu-

cam com foco na formação de cidadãos: o 

Projeto Fome de Letras, o Fórum Ciência & 

Sociedade, a Premiação Literária e as Olim-

píadas do Meio Ambiente e Saúde. 

Por fi m, alguns agradecimentos: a toda a 

equipe técnica e de apoio administrativo, 

bolsistas e estagiários inclusos, pelo esforço, 

dedicação e capacidade técnica nesses anos 

de tantas obras – “sosseguem, o tempo da colheita 

virá”; à Presidência da Fiocruz pelo apoio de-

cisivo nos momentos de maior difi culdade; 

aos colegas das demais unidades da Fiocruz 

pela parceria e estímulo constantes nessa 

trajetória; e aos nossos clientes, pela paciên-

cia com que têm aguardado a Fiocruz se fa-

zer presente no Centro-Oeste.

Para fi nalizar mesmo, a lembrança de que 

nosso querido e sempre saudoso Sérgio 

Arouca, quando presidente da Fiocruz, 

por pouco não fez desta visão-de-futuro – 

“tornar a Fiocruz presente no Centro-Oeste” – uma 

realidade (o projeto não saiu do papel, mas 

o terreno onde seria construída a Fiocruz 

de Brasília chegou a ser cedido pela UnB), 

e uma mensagem que esperamos ser ins-

piradora de tantos outros empreendimen-

tos: para  combater o pessimismo da razão 

(bem pior do que gripes e resfriados), nada 

melhor do que o otimismo da prática!

Boa leitura a todos!

Brasília (DF), novembro de 2004.
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A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

complexo organizacional centenário, 

abrangente e diversifi cado, com atuação 

defi nida nos marcos das políticas de saúde, 

de educação, cultura e de ciência e tecno-

logia tem por missão: 

Gerar, absorver e difundir conhe-
cimentos científi cos e tecnológicos 
em saúde pelo desenvolvimento in-
tegrado das atividades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, ensi-
no, produção de bens, prestação de 
serviços de referência e informação, 
com a fi nalidade de proporcionar 
apoio estratégico ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) e contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da 
população e para o exercício pleno 
da cidadania. 

A Diretoria Regional de Brasília (Direb), 

criada para oferecer suporte operacional 

e logístico aos dirigentes da instituição no 

Distrito Federal, é órgão de Assistência Di-

reta e Imediata ao presidente da Fiocruz 

em assuntos relativos à sua área de atua-

ção, tendo como missão:

Exercer a representação da Fiocruz 

na capital da República e contribuir 

para a consolidação do Sistema Úni-

co de Saúde na Região Centro-Oes-

te, desenvolvendo em parceria e de 

forma integrada atividades de ensi-

no, pesquisa, comunicação e asses-

soria em Saúde Pública.

São fi nalidades da Direb no organograma 

da Fiocruz: 

I –  representar a Fiocruz, nas suas áreas de 

competência, junto aos órgãos e insti-

tuições públicas do Poder Executivo e 

Legislativo e entidades privadas sedia-

das na capital da República;

II –  estabelecer parcerias com instituições 

de ensino, pesquisa e saúde, articu-

Introdução

DIREB
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lando a rede de atuação da Fiocruz na 

Região Centro-Oeste;

III –  apoiar, promover e desenvolver 

projetos que garantam uma presen-

ça mais efetiva e maior visibilidade da 

Fiocruz na Região Centro-Oeste;

IV –  divulgar os produtos e serviços da 

Fiocruz, além de outros assuntos de 

interesse para a saúde pública, em 

âmbito local, regional e nacional;

V –  prestar assessoria técnico-científi ca 

nas áreas de expertise da Fiocruz, vi-

sando a contribuir para o aprimora-

mento do Sistema Único de Saúde 

na Região Centro-Oeste;

VI –  realizar e promover pesquisas no 

campo da Saúde Pública e das Ciên-

cias Sociais em Saúde;

VII – desenvolver atividades de formação 

de recursos humanos no campo da 

Saúde Pública e das Ciências Sociais 

em Saúde para o Sistema Único de 

Saúde na Região Centro-Oeste;

VIII –  assistir o presidente e demais autori-

dades da Fiocruz em Brasília;

IX –  prestar suporte administrativo de in-

teresse da Fiocruz em Brasília;

X –  cumprir as atribuições que lhe fo-

rem delegadas pela Presidência da 

Fiocruz.

Dentre as suas fi nalidades, deve-se desta-

car a incumbência de representação insti-

tucional e de assessoramento aos órgãos 

públicos em âmbito federal e regional, 

o que reafi rma o seu papel de ampliação 

dos espaços de articulação entre a Fio-

cruz e as várias instâncias setoriais, na 

esfera de formulação e implementação 

de políticas públicas em âmbito federal 

e regional, atuando, pois, como “espaço de 

ressonância” de demandas para o interior 

da instituição. Portanto, ao apoiar, sediar, 

formular e realizar diversas ações que 

fortalecem a interiorização da Fiocruz 

na capital do País, a Direb potencializou 

seu papel de representação institucional 

associado ao investimento da criação de 

expertise para as problemáticas em saúde 

do Centro-Oeste do País.

Tendo em vista o predomínio de oportu-

nidades no ambiente externo e de forças 

institucionais no ambiente interno (a lo-

calização estratégica da unidade na capital 

federal, a qualifi cação e motivação da sua 

equipe técnica, sua capacidade de mobili-

zar recursos externos e a determinação da 

direção de avançar na construção de um 

Projeto Institucional, a Direb elegeu como 

diretrizes prioritárias: 

10
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− consolidar o processo de gestão demo-

crática;

− integrar as Câmaras Técnicas de Pes-

quisa & Desenvolvimento Tecnológi-

co, de Ensino, de Informática, Saúde & 

Meio Ambiente e Gestão do Trabalho e 

de Cooperação Internacional;

− consolidar a expertise nas áreas de Ali-

mentação & Nutrição, Direito Sanitário 

e Vigilância em Saúde por intermédio 

do desenvolvimento de atividades de 

Ensino & Pesquisa;

− desenvolver projetos de popularização da 

ciência em articulação com o Centro de 

Informações Científi cas e Tecnológicas e a 

Casa de Oswaldo Cruz;

− apoiar agenda comum de trabalho com 

gestores do SUS e de diversas instâncias 

em resposta às problemáticas apresen-

tadas pelo quadro sanitário da região.
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Reconhecida por sua capacidade de interio-
rizar as ações de pesquisa e ensino nas re-
giões Norte, Nordeste e Sudeste, a Fiocruz 
encontra-se no momento frente ao desafi o 
de levar sua expertise de trabalho em prol do 
Sistema Único de Saúde da Região Centro-
Oeste. Confronta-se, portanto, com uma 
realidade regional que apresenta problemas 
de impacto considerável na área da Saúde 
Humana, relacionada à questão ambiental.

Prevalece na região o domínio do cerrado, 
que cobre aproximadamente um quarto 
do território brasileiro e é reconhecido 
como a savana mais rica do mundo em 
biodiversidade, com potencial farmacoló-
gico praticamente inexplorado. É também 
a região chamada de “o berço das águas”, 
onde brotam as nascentes de afl uentes dos 
principais rios do continente sul america-
no, com os divisores das bacias Tocantins-
Araguaia, São Francisco e Paraná.

Contudo, é um dos biomas mais ameaça-
dos no mundo, segundo o recente relatório 
da Conservation International. Os proble-
mas de saúde acompanham os fenômenos 
de adensamento populacional urbano-pe-
riférico acelerado, carência de estrutura 
habitacional e de saneamento básico, in-
trodução de alterações profundas no meio 
natural e implementação de megaproje-
tos econômicos dos setores agropecuário, 
agroindustrial, mineral e energético.

Sobressai como problema de saúde asso-
ciado à forma de ocupação do território a 

ocorrência de surtos sazonais de zoonoses e 
de doenças transmitidas por vetores. O sur-
to de febre amarela — registrado há quatro 
anos —, a caracterização de área prioritária 
de transmissão de dengue, o recente episó-
dio envolvendo hantaviroses e o preocu-
pante avanço das leishmanioses demandam 
um olhar epidemiológico mais demorado 
sobre as alterações em curso.

Por outro lado, permanecem ainda sem 
o devido aprofundamento as questões de 
saúde relacionadas à forma de implemen-
tação de projetos econômicos, tais como 
as reações de médio e longo prazos asso-
ciadas ao uso massivo de agrotóxicos de 
pulverização aérea, as doenças ocasionadas 
por contaminação hídrica e disposição ina-
dequada de resíduos sólidos e o paradoxal 
problema da desnutrição, na região consi-
derada hoje como um grandes produtores 
mundiais de grãos e carne bovina. 

O esforço da Direb para a interiorização 
da Fiocruz no Centro-Oeste traduz-se na 
busca de parcerias com as instituições de 
ensino e pesquisa regionais, articulando as 
diversas áreas de atuação da Fiocruz para 
uma ação programática integrada. Traduz-
se, igualmente, pela preparação de quadros 
técnicos que viabilizem essa articulação, in-
tegrando, junto aos demais órgãos setoriais 
em âmbito federal, estadual e de consórcios 
municipais, as ações voltadas para o desen-
volvimento sustentável da região.

A Fiocruz no 
Centro-Oeste

A
 F

io
cr

u
z 

n
o 

C
en

tr
o-

O
es

te
 

R
el

at
ór

io
 d

e 
A

ti
vi

da
de

s 
– 

D
ir

eb

13





A opção por um modelo de gestão téc-

nica, mas democrática, foi o pilar de 

sustentação do desenvolvimento ins-

titucional da Direb. A integração aos 

inúmeros processos de atividades meio 

e finalísticas (que antes eram realizados 

pela sede no Rio de Janeiro e passaram 

a ser executados diretamente pela equi-

pe da Direb) possibilitou a capacitação 

de seus recursos humanos em áreas de 

Planejamento, Orçamento e Gestão e 

fortaleceu suas funções técnicas e de re-

presentação institucional, contornando 

as dificuldades decorrentes do fato de 

não ser a Direb uma Unidade Técnico-

Científica. Destacam-se:

• desenvolvimento de Plano de Objeti-

vos e Metas (POM) 2004 e 2005, com 

o objetivo de defi nir os compromissos 

de produção e de progresso da Direb 

para esses dois anos, a lógica subjacen-

te à defi nição de tais compromissos e 

a conversão de tais compromissos em 

demanda por recursos; 

• elaboração e formalização do Projeto 

Institucional da Direb e seu Regimen-

to Interno, especialmente junto à Pre-

sidência e ao Conselho Deliberativo da 

Fiocruz; 

• representação da Direb no Conselho 

Deliberativo e nas Câmaras Técnicas 

de Pesquisa & Desenvolvimento Tec-

nológico, de Ensino, de Informação 

e de Gestão do Trabalho e Saúde e 

Ambiente;

• indicação de técnico para integrar 

a Câmara Técnica de Cooperação 

Externa, junto à Assessoria de Re-

lações Internacionais da Presidência 

da Fiocruz;

A
 F

io
cr

u
z 

n
o 

C
en

tr
o-

O
es

te
 

R
el

at
ór

io
 d

e 
A

ti
vi

da
de

s 
– 

D
ir

eb

15

Gestão Integrada & 
Desenvolvimento 

Institucional



• o desenvolvimento da logomarca insti-

tucional, fôlderes e atualização do site;

• sensibilização da alta administração da 

Fiocruz, Presidência e diretores de unida-

des para o Projeto Institucional da Direb.

Outro destaque foi a ampliação da capaci-

dade instalada da Direb a partir da estru-

turação de um Centro de Estudos e Do-

cumentação em Saúde (CEDS), visando a 

desenvolver cursos de formação de recur-

sos humanos em educação profi ssional e 

de pós-graduação lato sensu, além de abrigar 

núcleos interinstitucionais de estudos e 

pesquisas nas áreas de atuação da unidade. 

Tendo em vista o princípio da indissocia-

bilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

que supõe a articulação às necessidades e 

demandas sociais, a estruturação do CEDS 

veio dar direcionalidade às ações que já 

vinham sendo realizadas pela equipe téc-

nica da unidade nas áreas de Alimentação 

e Nutrição, Direito Sanitário e Vigilância 

em Saúde.

•  Finalização do projeto de reforma da 

estrutura física em 19/3/2004.

• Um aporte signifi cativo de recursos 

oriundos do Projeto do Mestrado Pro-

fi ssional em Avaliação de Programas 

de Controle de Processos Endêmicos 

com Ênfase em DST/HIV/AIDS (Ensp/

Fiocruz – CDC – PN-DST/AIDS/SVS/

MS) permitiu equipar e mobiliar um 

laboratório de informática (27 luga-

res), um auditório (61 lugares) e duas 

salas de aula (31 e 37 lugares). Finali-

zada em 19/3/2004.

O investimento na ampliação técnica da 

equipe e capacitação de recursos humanos 

foi outro aspecto priorizado no desenvol-

vimento institucional. Foram viabilizados 

contratos técnicos para o desenvolvimen-

to do Programa de Informação e Comuni-

cação em Saúde (contratação de um jor-

nalista e de uma psicopedagoga).

A formação de recursos humanos da 

equipe em cursos de pós-graduação stri-

co sensu foi priorizada como estratégia de 

qualifi car a instituição a responder a sua 

missão institucional. A equipe conta com 

quatro profi ssionais doutores em áreas 

como Saúde Pública, Saúde Ambiental 

e Museologia. Um mestre em formação 

(Maria Célia Delduque).

Os cursos de capacitação foram estendi-

dos para toda equipe responsável pelas 

atividades meio em áreas temáticas no 

âmbito do planejamento, orçamento e 

gestão; informação, comunicação e in-

formática e atendimento ao cidadão. Os 

cursos realizados foram:

• Atualização em Análise Espacial e Geo-

pro cessamento em Saúde;

16
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• A Comunicação Institucional – Ins-

trumentos Facilitadores;

• Bases Metodológicas da Investigação 

Científi ca;

• Melhoria na Qualidade no Atendi-

mento ao Cidadão;

• Inglês Instrumental;

• Planejamento Estratégico;

• Gerenciamento de Contratos e Tercei-

rização.

Com o propósito de instrumentalizar 

a equipe para a discussão de temas re-

levantes para a missão institucional da 

Fiocruz no campo da Ciência, Tecnologia 

e Inovação em Saúde, a Direb viabilizou 

a participação da equipe nos seguintes 

eventos:

• Congresso Interno de Recursos Huma-

nos da Fiocruz;

• VI Conferência de Saúde do Distrito 

Federal;

• 12.a Conferência Nacional de Saúde;

• 2.ª Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia & Inovação em Saúde.

• I Semana do Software Livre e II Semana 

de Informática do IME/UERJ;

• Seminário Internacional sobre Merca-

do de Trabalho;

• 1.º Seminário sobre o Complexo Indus-

trial de Saúde.

A
 F

io
cr

u
z 

n
o 

C
en

tr
o-

O
es

te
 

R
el

at
ór

io
 d

e 
A

ti
vi

da
de

s 
– 

D
ir

eb

17

Gestão Integrada & Desenvolvimento Institucional





O desenvolvimento de atividades de re-
presentação e assessoramento institucio-
nal é assumido como uma das principais 
atribuições da Direb. Nesse sentido, as 
ações que estão sendo executadas estão 
relacionadas ao fortalecimento técnico 
da equipe para atender às demandas da 
Presidência da Fiocruz e de suas unidades, 
por meio do investimento na formação e 
capacitação de seus recursos humanos 
em áreas temáticas de interesse da Fio-
cruz, nos campos da formulação, acom-
panhamento e avaliação, com o objetivo 
de contribuir no processo decisório de 
projetos e programas de interesse da ins-
tituição. Ao mesmo tempo, são criadas 
condições de apoio logístico e operacio-
nal para as unidades em suas demandas 
fi nalísticas. Destaques:

• na capital federal, a Direb tem atuado 
junto à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e à Vigilância Sani-
tária do DF, prestando assessoria no 
desenvolvimento de projetos de for-
mação e capacitação de recursos hu-
manos;

• a Direb representa a Fiocruz no Comi-
tê de Saúde da População Negra do Mi-
nistério da Saúde; 

• no Poder Judiciário, participa ativa-
mente na discussão das necessidades 
em saúde;

• assessora à Presidência da República no 
Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional.

• assessora o Programa Nacional de DST/
Aids na área de Vigilância Epidemioló-
gica das DST/Aids e Desenvolvimento 
e Implantação de Sistemas de Informa-
ção em Saúde;

• “Mapeamento Legislativo Relacionado 
com os Recursos Humanos em Saúde e 
Tecnologia em Saúde”, pesquisa que visa 
a instrumentalizar a Fiocruz para deci-
sões e negociações coletivas.

Tem representado a Presidência da Fiocruz 
em inúmeros eventos na capital federal e 
desenvolvido projetos de interesse da ins-
tituição, como assessoria à Frente Parla-
mentar de Saúde do Congresso Nacional 
na organização de debates e eventos que 
orientaram a discussão da ciência e tecno-
logia em saúde, à 12.ª Conferência Nacio-
nal de Saúde, ao VII Congresso Brasileiro 
de Saúde Coletiva, sediando sua comissão 
organizadora e integrando comissões cien-
tífi cas de epidemiologia e nutrição.
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Representação e 
Assessoramento 

Institucional





O período de 2002 a 2004 foi fecundo para o início do desenvolvimento da área 

de pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. Essa condição, infl uenciada pela 

expertise da equipe, permitiu atrair fi nanciamento de agências de fomentos na-

cionais e internacionais, como também a seleção de projetos em editais públi-

cos do CNPq/MCT.

Cerca de R$ 500.000,00 são os recursos disponíveis até 2006 para a viabilização 

de pesquisas no campo da popularização da ciência, alimentação e nutrição, 

epidemiologia e saúde ambiental para serem realizadas pela Direb no DF e no 

entorno. Estão sendo desenvolvidos os seguintes projetos de pesquisa:
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Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Tecnológico
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Alimentação & 
Nutrição

PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

COOPERATIVISMO, PRODUÇÃO 
ORGÂNICA DE HORTALIÇAS 

E  EDUCAÇÃO PARA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Desde que entraram na pauta das discus-

sões sobre fontes mais ricas e saudáveis de 

alimentação, os produtos orgânicos vêm 

mostrando que são capazes de ampliar 

seu leque de utilidades e proporcionar, 

inclusive, benefícios socioeconômicos e 

ambientais. A pesquisa “Cooperativismo, 

Produção Orgânica de Hortaliças e Edu-

cação para Alimentação Saudável”, que 

atualmente está em andamento, vem 

mostrando que a adoção das práticas de 

agricultura orgânica assegura sustentabi-

lidade ao pequeno produtor rural e sua 

família, e ao meio ambiente, uma vez que 

é preservado.

O objetivo da pesquisa é promover, por 

meio do trabalho conjunto e participati-

vo, a organização da produção associada, 

do processamento, da distribuição e da 

comercialização de produtos orgânicos, 
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em observância a técnicas comuns, apro-

priadas para pequenos produtores rurais e 

adaptadas para o projeto.

O trabalho, que tem a participação de De-

nise Oliveira e Silva (diretora da Direb), 

Fabíola Aguiar (da Secretaria de Estado de 

Saúde do DF) e Vicente Alves dos Santos, 

da Cooperativa dos Produtores Rurais da 

Lagoa Formosa (Cooperlag), traz uma 

série de fatores que demonstram a sua 

importância. Por exemplo: ele cria uma 

alternativa econômica para pequenos 

produtores rurais; favorece a permanência 

do trabalhador rural no campo, evitando 

o êxodo rural; cria um modelo viável e 

sustentável para pequenas propriedades 

rurais do entorno do Distrito Federal, 

que poderá ser utilizado em outras situa-

ções similares; fortalece uma cooperativa 

de pequenos proprietários rurais do DF e 

entorno; dissemina o uso de práticas de 

produção orgânica, mais saudáveis e pre-

servadoras do meio ambiente. 

Além disso, favorece a organização so-

cial por meio do trabalho participativo; 

estabelece uma forma de trabalho que 

poderá servir de modelo para políticas 

públicas de estímulo ao cooperativismo 

e à permanência de pequenos produtores 

nas áreas rurais, e dissemina o conheci-

mento de técnicas apropriadas à promo-

ção do desenvolvimento regional e à in-

clusão social.

Do ponto de vista econômico, a pesquisa 

mostra que as vantagens também são ex-

pressivas, já que as práticas de agricultu-

ra orgânica garantem ocupação e renda 

às propriedades rurais, além de reduzir o 

gasto dos parcos recursos fi nanceiros que 

os pequenos proprietários dispõem para 

a compra de produtos industrializados 

fora da propriedade. Já os benefícios so-

ciais se revelam na possibilidade de evitar 

a migração do homem do campo para as 

periferias de grandes cidades (o que geral-

mente traz conseqüências negativas), e de 

assegurar aos trabalhadores rurais seus di-

reitos trabalhistas.

No tocante à saúde pública, as práticas 

de agricultura orgânica benefi ciam o ho-

mem do campo ao preconizar medidas 

de proteção ao ambiente de trabalho e de 

promoção de sua qualidade de vida — ao 

produzir de alimentos livres de contami-

nações e com alto valor nutritivo.

A demanda de produtos orgânicos no Dis-

trito Federal já é maior que a oferta. Tan-

to é que os produtores que oferecem seus 

produtos na Ceasa – DF conseguem vender 

tudo o que levam para a feira. Acrescente-

se a isso o fato de estar sendo planejada a 

abertura de um supermercado de produ-

tos orgânicos na Ceasa – DF pela própria 

associação que congrega os produtores da 

feira. Para assegurar a oferta contínua de 

produtos orgânicos necessária para garan-



tir um bom serviço à clientela, a associação 

está fazendo contatos para importar pro-

dutos de outros estados, o que poderia ser 

substituído pela produção local.

SAÚDE E CONDIÇÕES DE VIDA DAS 
POPULAÇÕE S REMANESCENTES DE 

QUILOMBOS NA REGIÃO NORTE 
BRASILEIRA 

Iniciado em março de 2002, o projeto 

“Saúde e Condições de Vida das Popula-

ções Remanescentes de Quilombos na 

Região Norte do Brasil” tem o desafio 

de buscar respostas a questões relativas à 

qualidade de vida dos afro-descendentes 

no País. A carência de pesquisas sobre as 

condições de saúde e o desconhecimen-

to sobre as demandas reais de atenção 

em saúde para estas minorias, que mo-

ram em lugares recônditos da fl oresta do 

Norte e Nordeste brasileiro, tornam-se 

importantes objetos de pesquisa. 

Quais são as condições de vida e de saúde 

dessa população em quilombos do Baixo 

Amazonas? Existem diferenças intra-re-

gionais com relação às condições de vida 

e de saúde por cada comunidade? Em que 

medida o fator étnico e socioeconômico 

pode estar determinando as condições 

de saúde dos quilombolas? Quais são as 

possíveis soluções para essas desigualda-

des? São essas algumas das questões que 

norteiam os trabalhos dos pesquisado-

res Luciano Medeiros de Toledo, diretor 

e pesquisador do CPQ L&MD; Ana Feli-

za Hurtado Guerrero, coorde nadora do 

Projeto do CPQ L&MD; Denise Oliveira e 

Silva, diretora e pesquisadora da Direto-

ria Regional de Brasília, e Renata Conde, 

bolsista da Direb/Fiocruz. 

O principal objetivo do projeto é ava-

liar os determinantes socioculturais e os 

condicionantes ambientais da produção e 

reprodução de saúde dos remanescentes 

de quilombos da Região Norte (Amazo-

nas e Baixo Amazonas) do Brasil, visando 

a melhoria da qualidade de vida desses 

grupos. 

Dos resultados obtidos, os principais fo-

ram a inclusão das comunidades parti-

cipantes na lista de prioridades para aju-

da emergencial alimentar do Programa 

Fome Zero; a doação de medicamentos 

de Far-Manguinhos; a participação em 

fóruns de discussão e deliberação de ações 

de investimento e intervenção na Secre-

taria-Executiva do Ministério da Saúde e 

Funasa; a parceria com a Fundação Pal-

mares, que atua na preservação do patri-

mônio cultural e histórico de populações 

afro-descendentes no Brasil; a inclusão do 

projeto no banco de dados do Comitê de 

Entidades Públicas de Combate à Fome e 

Pela Vida, e o desenvolvimento de artigos 

científi cos divulgados em fóruns de pes-

quisa e ensino no País. 
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CONCEPÇÕES E PERCEPÇÕES DE 
PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO E FUNDAMENTAL SOBRE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

Com o objetivo de descrever os principais 

fatores bioculturais e socioeconômicos que 

estão na construção do conceito de alimen-

tação saudável de crianças e adolescentes da 

rede de ensino pública, a Diretoria Regio-

nal de Brasília (Direb) participa da pesquisa 

“Concepções e Percepções de Professores e 

Alunos do Ensino Médio e Fundamental 

sobre Alimentação e Nutrição para Identifi -

cação e Defi nição de um Circuito de Infor-

mação e Comunicação para a Promoção da 

Alimentação Saudável no Museu da Vida 

da Fundação Oswaldo Cruz”.

As concepções e percepções, fatores que 

conjugam a expressão biocultural da esco-

lha alimentar humana, são fundamentais 

para o desenvolvimento de instrumentos 

de informação, comunicação e educação 

para a promoção da alimentação saudável. 

Entre os principais resultados da pesquisa 

(iniciada em março de 2003 e com térmi-

no previsto para dezembro de 2005), é im-

portante ressaltar a participação de escolas 

de duas regionais de ensino no Rio de Ja-

neiro na área de abrangência da Fundação 

Oswaldo Cruz, onde foram realizadas ofi -

cinas de promoção da alimentação saudá-

vel; a participação de 48 escolas distribuí-

das no Plano Piloto e entorno do DF, onde 

foram realizadas oficinas de promoção 

da alimentação saudável, e a proposta de 

desenvolvimento de uma exposição itine-

rante sobre alimentação saudável.

Da pesquisa, fazem parte: Denise Oliveira 

e Silva, pesquisadora responsável, nutri-

cionista, diretora da Fundação Oswaldo 

Cruz em Brasília; Denise Cavalcante Bar-

ros, pesquisadora associada, nutricionista, 

tecnologista do Centro de Saúde Escola 

Germano Sinval Faria; Maria Regina Pa-

drão, pedagoga, da Diretoria Regional de 

Brasília; Patrícia Martins Fernandes, pes-

quisadora associada da Universidade de 

Brasília; Amanda Branquinho Silva, bol-

sista Pibic-Direb/Fiocruz.

CONHECIMENTOS, ATITUDES E 
PRÁTICAS DE AGENTES DE SAÚDE 

SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO 
ÂMBITO “FOME ZERO” 

Estudar o padrão de conhecimento, atitu-

des e práticas de agentes de saúde do Centro 

de Saúde Escola Germano Sinval Faria, da 

Escola Nacional de Saúde Pública da Fun-
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Alimentação & Nutrição



dação Oswaldo Cruz, bem como de centros 

de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito 

Federal, é o objetivo da pesquisa “Conheci-

mentos, Atitudes e Práticas de Agentes de 

Saúde sobre Alimentação Saudável no Âm-

bito da Proposta de Atuação do Programa 

‘Fome Zero’ do Governo Federal”. 

Os estudos vão se debruçar sobre as reco-

mendações nacionais e internacionais de 

promoção da alimentação saudável e suas 

interfaces com as proposições de atuação 

do programa Fome Zero do governo fede-

ral. A pesquisa ainda não revelou resulta-

dos, pois está em andamento. Iniciada em 

março de 2003, ela deve ser concluída em 

dezembro de 2005. Participam da pesquisa: 

Denise Oliveira e Silva, pesquisadora res-

ponsável, diretora da Fundação Oswaldo 

Cruz em Brasília; Maria Regina Padrão, 

pedagoga da Diretoria Regional de Brasí-

lia; Denise Cavalcante Barros, nutricionis-

ta, pesquisadora associada, tecnologista do 

Centro de Saúde Escola Germano Sinval 

Faria; Esther Lemos Zaborowiscki, médi-

ca, pesquisadora associada, coordenadora 

do Centro Colaborador de Alimentação e 

Nutrição da Região Sudeste; Patrícia Mar-

tins, pesquisadora associada da Universi-

dade de Brasília, e Amanda Branquinho 

Silva, bolsista Pibic/Direb/Fiocruz.
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A SAÚDE NOS TRIBUNAIS

A pesquisa “A Saúde nos Tribunais” teve 

como objetivo verifi car o convencimento 

dos julgadores do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios em processos 

cujas demandas eram eminentemente sa-

nitárias, identifi cando as principais fontes 

do direito usadas pelos julgadores e a for-

ma de decidir em saúde.

Iniciada em outubro de 2002 e concluí da 

em julho de 2003, a pesquisa resultou em 

sua publicação nos Anais do VII Congres-

so Brasileiro de Saúde Coletiva. Além 

disso, seus resultados foram apresenta-

dos em palestra proferida no Centro de 

Pesquisas em Direito Sanitário  (Cepe-

disa), da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (FSP/USP). 

Participaram da pesquisa, Maria Célia 

Delduque, coordenadora do Programa 

de Direito Sanitário da Direb; Mariana 

Siqueira de Carvalho, da Universidade de 

Brasília; Karla Leal Macedo, também da 

Universidade de Brasília, e Luiz Antônio 

de Moura, da Diretoria de Vigilância Sa-

nitária/SES – DF.
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Direito 
Sanitário



ASPECTOS LEGAIS DA TRANSGENIA NO 
BRASIL E A QUALIDADE AMBIENTAL 

Poucos assuntos relacionados à saúde da 

população e ao meio ambiente vêm sen-

do tão debatidos e polemizados quanto os 

Organismos Geneticamente Modifi cados, 

os chamados OGM. O objetivo da pes-

quisa “Aspectos Legais da Transgenia no 

Brasil e a Qualidade Ambiental” foi fazer 

um estudo sistematizado da legislação fe-

deral sobre tais organismos com a identi-

fi cação, nos textos legais, de indicativos da 

preocu pação do legislador com a qualida-

de ambiental vista sob seu duplo aspecto: 

a garantia do equilíbrio ecológico do meio 

ambiente e as condições saudáveis de vida 

(saúde) dos seres humanos.

De autoria da advogada Maria Célia Del-

duque, do Núcleo de Direito Sanitário da 

Direb, e com as participações de Alexan-

dre Coelho Teixeira, da Universidade Ca-

tólica de Brasília, e Luiz Fernando Macedo 

Bessa, também da Universidade Católica 

de Brasília, a pesquisa, iniciada em agosto 

de 2003 e concluída em abril de 2004, teve 

seus resultados publicados nos Anais do 

VII Simpósio Internacional de Qualida-

de Ambiental, promovido pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUC/RS).

28

A
 F

io
cr

u
z 

n
o 

C
en

tr
o-

O
es

te
 

R
el

at
ór

io
 d

e 
A

ti
vi

da
de

s  
– 

D
ir

eb



A
 F

io
cr

u
z 

n
o 

C
en

tr
o-

O
es

te
 

R
el

at
ór

io
 d

e 
A

ti
vi

da
de

s 
– 

D
ir

eb

29

FACILITADORES E DIFICULTADORES 
DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO EM DST/AIDS

A pesquisa “Avaliação dos Fatores Facilita-

dores e Difi cultadores da Implantação Na-

cional de um Sistema de Informação nos 

Centros de Testagem e Aconselhamento em 

DST/Aids” baseou-se na implantação nacio-

nal de um Sistema de Informação em Saúde 

(SIS) em Centros de Testagem e Aconselha-

mento em DST/HIV/Aids (CTA). 

O objetivo, a partir daí, era analisar o de-

sempenho de um modelo teórico que 

articula os fatores facilitadores e difi cul-

tadores da implantação, com ênfase no 

método e nos contextos organizacionais 

de incorporação da nova tecnologia da 

informação (TI). Aninhados, os processos 

de coleta de dados e os contextos de im-

plantação se superpuseram. 

Os pesquisadores Antonio José Costa Car-

doso, pesquisador da Direb e coordenador 

da Pesquisa; Eduardo Mota, do Instituto 

de Saúde Coletiva da Universidade Federal 

da Bahia; Dráurio Barreira, da Secretaria 

de Vigilância da Saúde/MS, e Alessandro 

Barros, do Programa Nacional de DST/

Aids/MS, debruçaram-se sobre o trabalho 

de julho de 2001 a dezembro de 2003.

Vigilância em 
Saúde e 

Meio Ambiente



Nas ofi cinas de capacitação, realizadas em 
2002, foram aplicados questionários estru-
turados. As visitas de supervisão técnica a 
13 CTAs em 2003 propiciaram a observa-
ção das práticas de aconselhamento e de 
utilização do novo SIS, bem como a reali-
zação de entrevistas com gestores e técni-
cos. Tomando como referência o “Postu-
lado da Coerência”, de Mario Testa (1992), 
analisou-se a adequação entre o método 
(como) utilizado, os propósitos da implan-
tação (para que) e a organização (onde) se 
insere a nova TI. Aplicando-se o modelo 
elaborado, utilizou-se a “administração da 
incerteza” como estratégia fundamental 
de condução da implantação, com ênfase 
na “ação comunicativa” com os agentes da 
prática, na busca de um “entendimento”. 

A pesquisa resultou em uma tese de dou-
torado defendida e aprovada e no Relató-
rio da Implantação Nacional do SI-CTA.

MODELOS E PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA 
DO HIV: ATUALIZAÇÃO DO DEBATE 

Durante os primeiros 20 anos de epidemia de 
aids no Brasil, a notifi cação compulsória dos 

casos da doença, desde 1986, e do HIV, a par-

tir de 2000, tem sido a principal estratégia de 

Vigilância Epidemiológica (VE) para fornecer 

subsídios à Resposta Nacional. Entretanto, 

vários fatores impedem que essa notifi cação 

seja completa e a informação produzida, de 

qualidade. O objetivo deste ensaio foi desen-

volver algumas refl exões relativas ao mode-

lo de VE do HIV/aids, discutir seus entraves 

e possibilidades de mudança, baseando-se 

na experiência de constituição de uma Rede 

Sentinela de Centros de Testagem e Aconse-

lhamento em HIV/Aids (CTA). 

Os resultados principais obtidos a partir da 

pesquisa foram: o desenvolvimento de tese 

de doutorado defendida e aprovada; um 

ensaio publicado nos Anais do II Expoe-

pi (2003) sobre Vigilância Epidemiológica 

Utilizando o SI-CTA; um ensaio publica-

do nos Anais do Seminário Brasil-França 

2003 sobre Vigilância Comportamental, e 

um artigo em elaboração para publicação 

em revista internacional.

A pesquisa — que tem como participantes 

Antônio José Costa Cardoso, pesquisador da 

Direb e coordenador da Pesquisa; Eduardo 

Mota, do Instituto de Saúde Coletiva da Uni-

versidade Federal da Bahia; Rosane Griep, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e 

Dráurio Barreira, da Secretaria de Vigilân-

cia da Saúde/MS — foi iniciada em julho de 

2001 e terminou em fevereiro de 2004.

O LIXO, O TURISMO E OS DESAFIOS 
PARA A GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS EM UMA UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO 

O adensamento populacional e o de-

senvolvimento acelerado de atividades 

econômicas de grande impacto ao meio 

ambiente, como extração mineral, pe-

cuária, agricultura extensiva e turismo, 

são alguns dos fatores que contribuem 

para fragilidade dos ecossistemas da 

Região Integrada de Desenvolvimento 

do DF e Entorno (Ride). A constatação 

partiu do projeto “O Lixo, o Turismo e 

os Desafios para a Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos em uma Unidade de 

Conservação — Estudo de Caso em Pi-
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renópolis, Área de Proteção Ambiental 

Pirineus de Goiás”. 

Concluído em novembro de 2002, o estudo 

abordou duas vertentes: análise de dados so-

bre o agravamento da situação de resí duos 

sólidos no contexto regional, compreen-

dendo aspectos históricos, econômicos, 

sociais, culturais e de saúde, relacionados à 

expansão do turismo; e análise da situação 

dos gestores de empreendimentos turísti-

cos do Município de Pirenópolis, pólo tu-

rístico consolidado na região, envolvendo a 

lida com os resíduos sólidos e as formas de 

percepção sobre o tema.

Realizado na Área de Proteção Ambien-

tal da Serra dos Pireneus, no Estado de 

Goiás, região dos sete municípios que 

constituem o EcoMuseu do Cerrado, e 

dos 19 municípios que compõem a Ride, o 

estudo constatou também que a atividade 

turística apresentou aspectos contraditó-

rios ao envolver riscos e ao trazer, conco-

mitantemente, novas perspectivas para o 

desenvolvimento das comunidades e para 

a preservação do meio ambiente. 

Coordenado pela analista em Ciência e 

Tecnologia da Direb, Lenita Nicoletti, sob 

a orientação de Helena Ribeiro, da Facul-

dade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo, e com a colaboração de Laís 

Aderne, diretora do EcoMuseu do Cerra-

do, o projeto trouxe descobertas relevan-

tes para o gerenciamento de resíduos só-

lidos. Uma delas é a signifi cativa geração 

sazonal de resíduos sólidos derivados da 

atividade turística no município. Mostrou, 

ainda, a necessidade de valorizar as inicia-

tivas espontâneas de reaproveitamento 

desses resíduos pelos empreendimentos 

de turismo nativos, com base na herança 

cultural rural de baixo consumo e baixo 

desperdício.

Finalmente, permitiu perceber que as 

iniciativas ofi ciais voltadas para a imple-
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mentação de programas em resíduos sóli-

dos têm fracassado devido a um conjunto 

de fatores, entre os quais a forma como é 

estruturado o setor, a falta de articulação 
intersetorial, a maneira como é percebido 
o papel do Estado e o baixo estímulo às for-
mas associativas e cooperativas nos progra-
mas de coleta seletiva. Concluiu-se que um 
amplo e abrangente processo educativo é 
necessário para mobilizar as pessoas e para 
integrar ações por meio de uma dinâmica 
participativa, concebida como núcleo cen-
tral de implementação do gerenciamento 
integrado dos resíduos sólidos na região. 

O projeto teve como resultados a defesa e a 
aprovação de uma tese de mestrado e um 
capítulo no livro: “Turismo e Desenvolvi-
mento Local Sustentável, Cultura do Turis-
mo, Desafi os e Práticas Sócio-Ambientais”, 
(Nicoletti, L. (Org.); Tânia Montoro, CET/
Universidade de Brasília, Ed. Thesaurus, de 
Brasília, dez. 2003); capítulo de publicação: 
Nicoletti, L.,“O Lixo Nosso de Cada Dia...”, 
em Almanaque EcoMuseu do Cerrado, 
(Org. Laís Aderne, Instituto Huah/Ibama, 
Brasília, 1. ed., dezembro 2001).

O trabalho redundou, também, na expo-
sição do tema “A Experiência do EcoMu-
seu do Cerrado”, dentro do Painel “O Agir 
Integrado ao Meio Ambiente, Saúde, Edu-
cação e Cultura” (Nicoletti, L, H. Ribeiro 
e L. Aderne), no II Encontro Nacional de 
Educação Popular e Saúde no Contexto 
da Promoção da Saúde, Universidade de 
Brasília, em agosto 2001.

Durante a III Conferência Regional 
Latino-Americana de Promoção da Saúde 

e Educação para a Saúde, em novembro 

de 2002, em São Paulo, foi apresentado 

o trabalho “O Lixo e o Turismo: Desafi o 

para o Desenvolvimento Sustentável” (L. 
Nicoletti, H. Ribeiro e L. Aderne). E no I 
Encontro Bienal de Ecologia Humana do 
EcoMuseu do Cerrado, em agosto de 2004, 
em Corumbá de Goiás, a coordenadora 
do projeto, Lenita Nicoletti, apresentou o 
trabalho “O Lixo na Região do EcoMuseu 
do Cerrado: Resultados e Propostas de 
Encaminhamento”.

AGROTÓXICOS E SAÚDE NO 
CENTRO-OESTE

Analisar a situação da exposição ao uso 
dos agrotóxicos no Centro-Oeste, o seu 
impacto sobre a saúde ambiental e hu-
mana e a legislação referente a esse tema, 
partindo desse objetivo principal, é o que 
fazem os técnicos da Diretoria Regional de 
Brasília que se debruçam sobre o estudo 
“Agrotóxicos e Saúde no Centro-Oeste”. 
A discussão acerca dessas substâncias quí-
micas não é nova, mas ainda há lacunas 
que precisam ser preenchidas em relação 
aos efeitos delas sobre os trabalhadores ru-
rais e o meio ambiente.

Coordenado pelos pesquisadores Antônio 
José Costa Cardoso, Maria Célia Delduque 
e Lenita Nicoletti, o trabalho deve realizar 
uma extensiva revisão de literatura sobre 
a exposição ocupacional e ambiental e 
seus efeitos para a saúde; descrever o perfi l 

do uso de agrotóxicos e seus efeitos sobre 

a saúde ambiental e humana na Região 

Centro-Oeste e propor a realização de um 

evento com a participação de atores insti-

tucionais relevantes para discussão desses 

aspectos face à realidade regional.
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Outro objetivo do trabalho é fazer uma 

ampla pesquisa da legislação vigente sobre o 

assunto, além de revisar a literatura técni-

ca a respeito dessa legislação. Dessa forma, 

pretende elaborar a “Árvore de Decisão” 

sobre o tema “O que a Lei Determina?”.

De acordo com o estudo, os problemas 

gerados pelo uso de agrotóxicos podem 

ser analisados à luz de três debates inter-

dependentes: a (in)capacidade do Estado 

de fi scalizar e garantir o cumprimento de 

suas normas legais; o aparelhamento ne-

cessário para os monitoramentos de saúde 

pública e ambientais requeridos e o tipo de 

pesquisa a ser desenvolvida. Ainda segun-

do o trabalho, demonstram-se a relevância 

e a urgência de mudanças na vigilância sa-

nitária (centrada nos produtos e em ações 

cartoriais): em ambiente tecnológico de 

ponta, associada à academia e sob tutela 

do interesse público, com ênfase na aná-

lise do processo produtivo, na geração de 

contaminantes e nas alterações da saúde 

dos trabalhadores e da população. 

AVALIAÇÃO DE SAÚDE DA REGIÃO 
INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO 

DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

A atuação da Diretoria Regional de Brasília 

também está ligada às questões socioeco-

nômicas e ambientais referentes à área em 

que a Diretoria está inserida. Por isso, a Di-

reb teve participação no Projeto de Zonea-

mento Ecológico-Econômico Ride – DF. O 

objetivo do projeto é realizar diagnóstico 

e mapeamento socioeconômico, do meio 

ambiente e de saúde da Região Integrada 

de Desenvolvimento do DF e Entorno, 

utilizando-se de ferramentas de georefe-

renciamento. Para tanto, foram realizados 

contatos com equipe técnica do Conselho 

da Região Integrada de Desenvolvimento 

do Entorno do Distrito Federal (Coari-

de)/Ministério das Cidades, Instituto de 

Pesquisa Aplicada (Ipea) e Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). O 

responsável pelo projeto é o pesquisador 

da Direb, Antônio José Costa Cardoso. 

MAPEAMENTO LEGISLATIVO 
RELACIONADO COM OS RECURSOS 
HUMANOS EM SAÚDE E CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA EM SAÚDE

Desde dezembro de 2003, gestores da 

Fiocruz estão tendo acesso a relatórios 

quinzenais sobre o que há de mais recen-

te em termos de legislação de recursos 

humanos em saúde e ciência e tecno-

logia em saúde. Além disso, o trabalho 

disponibiliza normas e procedimentos 

passados que revelam a tendência das de-

cisões tomadas em outros momentos. O 

objetivo desse estudo é instrumentalizar 

a Fiocruz quanto aos aspectos legais re-

lacionados com os recursos humanos de 

que dispõe para decisões e negociações 

coletivas. Os participantes desse levanta-

mento, feito via internet, são: a adminis-

tradora Janete Romeiro, vice-diretora da 

Direb, e o bolsista Valdemar de Almeida 

Rodrigues, cuja bolsa é fi nanciada pela 

Vice-Presidência de Ensino e Recursos 

Humanos. O trabalho tem o término 

previsto para dezembro de 2005. 
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Dos programas de pós-graduação em 
Ciências da Saúde desenvolvidos no Bra-
sil, apenas 2% deles estão concentrados na 
Região Centro-Oeste. Por isso, é também 
com o intuito de colaborar com o de-
senvolvimento da região, que a Diretoria 
Regional de Brasília vem apoiando, se-
diando, formulando e executando cursos 
presenciais e a distância de pós-graduação. 
Dessa forma, a Direb pretende atender às 
necessidades do SUS, respondendo a uma 
demanda por um núcleo formador da 
Fiocruz na capital federal.

A Diretoria criou sua própria Coordena-
ção de Ensino e o seu Programa de Pós-
Graduação Lato Sensu em Saúde Coletiva. 
Implantado em 2003, o programa está es-
truturado em três modalidades: Cursos de 
Atualização, com 30 a 80 horas de duração, 
de Aperfeiçoamento, com 180 horas; e Es-
pecialização, com 360 horas, em três temá-
ticas: Alimentação e Nutrição, Direito Sa-
nitário e Vigilância em Saúde e Ambiente. 
Até o momento, dois cursos integram esse 
programa de pós-graduação da Direb: o 
Curso de Atualização em Saúde Coletiva e 

o de Especialização em Saúde Coletiva para 
Profi ssionais de Vigilância Sanitária. 

Assumiu-se a integração ensino-serviço 
e a interação com as instituições locais e 
com os centros formadores da própria 
Fiocruz como a característica principal 
desse programa de pós-graduação. Com 
isso, tornou-se possível agregar pessoas 
e instituições, além de fomentar o surgi-
mento de núcleos interinstitucionais, vi-
sando responder à demanda do Sistema 
Único de Saúde por pesquisas, assessoria e 
educação permanente.

Seu caráter inovador, entretanto, reside 
no desenvolvimento de métodos pedagó-
gicos apropriados às necessidades de cada 
clientela específi ca, visando o aumento da 
base de inteligência do sistema, por meio 
da implantação de abordagens inovado-
ras na gestão de sistemas, serviços e pro-
gramas de saúde. Assim, todos os cursos 
que compõem esse programa deverão 
trabalhar dentro de uma perspectiva mul-
tiprofi ssional, interdisciplinar e de forta-
lecimento da capacidade de governo das 

instituições demandantes.

Ensino e Qualifi cação 
Profi ssional



Na forma de 12 seminários temáticos, ini-

ciados em 5 de agosto e encerrados em 

21 de outubro de 2004, a Direb realizou o 

Curso de Atualização em Saúde Coletiva. 

Dentre os objetivos do curso, estava o de 

promover a troca de experiências entre os 

profi ssionais que atuam no âmbito do SUS 

em conceitos e métodos de saúde coletiva 

aplicáveis aos sistemas e serviços de saúde. 

Com carga horária de 30 horas, o curso in-

tegra os Programas de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Saúde Coletiva da Direb e de For-

mação Permanente de Profi ssionais para 

Ciência, Tecnologia e Saúde da Fundação 

Oswaldo Cruz. Sob a responsabilidade do 

coordenador de Ensino da Direb, o dou-

tor em Saúde Coletiva Antônio José Costa 

Cardoso, o curso apresentou seminários 

cujos temas eram: Conceitos Básicos em 

Saúde Coletiva, A Reforma Sanitária Bra-

sileira, Direito à Saúde no Brasil, Modelos 

Assistenciais, Conceitos Básicos de Epi-

demiologia, Medidas de Saúde Coletiva, 

Perfi l Epidemiológico da População Brasi-

leira, Vigilância Epidemiológica, Vigilância 

Sanitária, Saúde do Trabalhador, Saúde & 

Ambiente, e Vigilância Nutricional. 
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O Curso de Especialização em Saúde Co-

letiva para Profi ssionais de Vigilância Sa-

nitária tem como objetivo específi co for-

mar técnicos, em nível de pós-graduação, 

com capacidade analítica e postura crítica 

para a contextualização de suas ativida-

des profi ssionais no Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária enquanto parte inte-

grante do Sistema Único de Saúde, numa 

perspectiva interdisciplinar e multiprofi s-

sional, pautada numa nova concepção de 

vigilância menos cartorial, normativa e 

fi scalizadora. Esse curso se justifi ca a partir 

do conhecimento da realidade do sistema 

de vigilância sanitária, que demanda por 

um curso de formação básica em saúde 

coletiva destinado a seus profi ssionais de 

nível superior, muitos deles originários 

de outras áreas de formação (agronomia, 

engenharia, arquitetura, administração, 

direito, etc.), e, mesmo na área da Saúde, 

em decorrência da quase-ausência de con-

teúdos de saúde coletiva nos currículos 

dos cursos de graduação. 
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A Direb coordena o Curso de Aperfei-

çoamento a Distância em Vigilância Ali-

mentar e Nutricional, em parceria com a 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca (Ensp). Sob a responsabilidade da 

diretora da Direb, Denise Oliveira e Silva, 

o curso conta atualmente com 65 alunos.

Além dele, a Direb realizou, em parceria 

com a Universidade de Barcelona, o Curso 

de Antropologia da Saúde e do Saneamen-

to, no período de 10 a 21/11/2003. Ministrado 

pela Professora Cristina Larrea, as aulas acon-

teceram no próprio auditório da Direb.

Ainda na área de Alimentação e Nutrição, a 

Diretoria Regional de Brasília orienta uma 

aluna do mestrado de Alimentação e Nutri-

ção e supervisiona o estágio de duas alunas-

bolsistas do curso de graduação em Nutri-

ção da Universidade de Brasília (UnB).

PROJETO FOME DE LETRAS  

De iniciativa da Associação Brasileira de 

Nutrição (Asbran) e com apoio da Dire-

toria Regional de Brasília (Direb/Fiocruz) 

e do CNPq para o período 2004 – 2005, o 

projeto Fome de Letras utiliza a teoria 
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do conhecimento de Paulo Freire, com o 

objetivo principal de alfabetizar jovens e 

adultos de assentamentos rurais do Mu-

nicípio de Padre Bernardo (GO). Depoi-

mentos dos próprios líderes dos assen-

tamentos mostram que o analfabetismo 

é um dos principais fatores relacionados 

à fome. A melhor utilização da terra, a 

seleção de equipamentos e o acesso a 

conhecimentos em agronomia têm sido 

prejudicados pelo analfabetismo, condi-

ção de cerca de 70% dos adultos. 

A Asbran vem trabalhando desde 2003 

com essas pessoas, visando fortalecer in-

divíduos e comunidades para a obtenção 

da cidadania. Dessa forma, pretende via-

bilizar a construção de uma rede de segu-

rança alimentar e nutricional e o forta-

lecimento do cooperativismo agrícola na 

região por meio de atividades lúdicas que 

correlacionam escambo, qualidade do 

produto, concorrência e lucro, interação 

e divulgação.

Dentre os principais resultados obtidos, 

destacam-se a alfabetização de cerca de 25 

adultos e jovens em 2003 — com a pers-

pectiva de alfabetização de mais 60 em 

2004, e a criação de uma cooperativa com 

o propósito de desenvolver estratégias 

para a obtenção de melhores práticas de 

produção e geração de emprego e renda.

O Projeto teve início em março de 2003 e 

tem previsão de término para dezembro 

de 2005. Participam dele: Denise Oliveira 

e Silva, diretora e pesquisadora da Direb; 

Albaneide Peixinho, pesquisadora da As-

sociação Brasileira de Nutrição; Marlene 

Didonet, pesquisadora associada da Asso-

ciação Brasileira de Nutrição; Maria Regi-

na Padrão, pedagoga da Diretoria Regional 

de Brasília.
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O Direito Sanitário é outro tema de cons-

tante atuação por parte da Diretoria Re-

gional de Brasília. Sob a responsabilidade 

da advogada Maria Célia Delduque, coor-

denadora do Programa de Direito Sanitá-

rio da Direb, cursos e seminários sobre o 

assunto se tornaram recorrentes. Entre 

eles, destacam-se:

 • execução, em parceria com a Facul-

dade de Direito da UnB, do Curso de 

Especialização e de Extensão a Dis-

tância de Direito Sanitário, dirigido 

aos membros do Ministério Público 

e Magistratura Federal, no âmbito do 

Programa de Fortalecimento do Con-

trole Social do SUS, do Ministério da 

Saúde;

• coordenação, em parceria com a Es-

cola Nacional de Saúde Pública, do 

Curso de Especialização em Direito 

Sanitário para Profi ssionais de Saúde, 

dirigido aos técnicos da Vigilância Sa-

nitária do Distrito Federal, com pro-

dução de CD-ROM e coletânea de 

monografi as;

• realização do I Seminário de Direito 

Sanitário – “Vigilância Sanitária, Direi-

to e Saúde”, em parceria com o Centro 
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de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal e Associação dos Inspe-

tores Sanitários do Distrito Federal;

• realização do II Seminário de Direito 

Sanitário – “Transgênicos – Uma Visão 

Multidisciplinar”, em parceria com o 

Centro de Estudos Jurídicos do Conselho 

da Justiça Federal e Associação dos Inspe-

tores Sanitários do Distrito Federal;

• a Direb também apoiou a realização do 

Seminário de Fiscalização de Atividades 

Urbanas realizado pela Vigilância Sani-

tária do Distrito Federal e Ministério 

Público do DF.

ENCONTRO NACIONAL DE 
DIREITO SANITÁRIO

Em novembro de 2004, os três maiores 

centros nacionais de referência em direi-

to sanitário no Brasil — Direb/Fiocruz, 

Faculdade de Direito da UnB e Centro de 

Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário 

(Cepedisa/USP) — deram as mãos para a 

realização do I Encontro Nacional de Di-

reito Sanitário, cujo tema foi “A saúde e o 

princípio da legalidade no século XXI”. 

As discussões giraram em torno dos re-

flexos da globalização financeira nos 

campos tecnológico, político e cultural, 

que tornaram ainda mais complexos os 

grandes problemas contemporâneos que 

envolvem ou são envolvidos pela saúde 

pública. Renomados juristas e autorida-

des sanitárias, norteados pelos aspectos 

jurídicos, debateram os temas: “Uma 

releitura da diretriz constitucional da 

participação da comunidade em saúde”; 

“O convencimento do juiz e a evidência 

clínica: a ciência substitui a lei?”, e “Os 

organismos internacionais e as políticas 

sanitárias brasileiras: questões jurídicas 

controversas”. 
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Turma do Curso de Especialização em Direito Sanitário





NÚCLEO DE POPULARIZAÇÃO E 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E SAÚDE 

(NUPECS)

A Diretoria Regional de Brasília, por in-

termédio do Núcleo de Popularização e 

Educação em Ciências e Saúde (Nupecs), 

promove atividades de popularização 

da ciência e de educação não formal em 

saúde e ambiente, em articulação com 

diversas instituições parceiras na Região 

Centro-Oeste. Pretende, dessa forma: 

contribuir para fomentar a refl exão e o 

debate em torno de questões atuais de 

ciência, saúde e tecnologia na sociedade; 

promover intercâmbio de conhecimento 

entre diferentes atores sociais, e valorizar 

práticas saudáveis em variados ambientes. 

Os projetos realizados inspiram-se nos 

princípios de uma “pedagogia da autono-

mia” aplicada a situações de interação em 

que são valorizados o trabalho em equi-

pe, o diálogo entre saberes diferentes e a 

construção de novas possibilidades inter-

pretativas.

O Núcleo busca reunir e articular os dife-

rentes projetos desenvolvidos na Direb no 

campo da educação não formal e da po-

pularização científi ca, visando aumentar 

a efi ciência e a regularidade do trabalho e 

estimular a refl exão e avaliação no seio da 

equipe, atualmente composta por quatro 

servidores e uma bolsista tecnologista.

Comunicar o conhecimento e educar 

o povo tem sido a palavra de ordem do 

processo civilizatório do Ocidente, inicia-
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do com o iluminismo no século XVIII. 

Entretanto, será no decorrer do século 

XX, com o acúmulo e a especialização 

do saber, por um lado, e o fosso de co-

nhecimento entre diferentes grupos da 

sociedade, por outro, que o reconheci-

mento do papel e do impacto da ciência 

e da tecnologia no desenvolvimento dos 

grupos sociais coloca defi nitivamente a 

discussão do compartilhamento do saber 

e a afi rmação de uma cultura científi ca 

no plano político, como condição para o 

exercício pleno da cidadania. 

A Fundação Oswaldo Cruz vem investin-

do no desenvolvimento de ações de edu-

cação, comunicação e informação. Tal 

empenho deriva do reconhecimento, no 

campo da Saúde, da importância estraté-

gica da educação para a promoção da saú-

de, afi rmada em importantes documentos 

internacionais, como a Carta de Ottawa e 

a Conferência de Alma Ata.

Embora não exista, ainda, um levanta-

mento institucional sistemático das ações, 

do número e do perfi l dos profi ssionais, 

dos projetos, programas e setores envol-

vidos com as atividades de educação, di-

vulgação, comunicação e informação em 

saúde, ciência e ambiente, a análise do re-

latório do grupo de trabalho Educação e 

Divulgação em Ciência e Saúde (2002) des-

taca 36 projetos que se dedicam à educa-

ção, à divulgação e à promoção em ciência 

e saúde, envolvendo cerca de 230 profi ssio-

nais nessas atividades. 

O relatório identifi ca na Fiocruz, ainda que 

de forma não exaustiva, a existência de 

pelo menos dois departamentos (Museu 

da Vida-COC, DCS – CICT) voltados espe-

cialmente para a área de educação, comu-

nicação, informação, em saúde e ciência; 

uma unidade técnico-científi ca dedicada 

ao Ensino Médio técnico em saúde (EP-

SJV), além de cinco laboratórios dedicados 

exclusivamente a essas atividades (LEAS-

IOC, Educação a Distância – Ensp, ELOS-

Ensp, Serviço de Desenvolvimento Meto-

dológico – IPEC, LABES-René Rachou).

O relatório Projetos Sociais Fundação 

Oswaldo Cruz, realizado pela Coorde-

nação de Projetos Sociais da Presidência 

(2003), aponta entre 85 projetos cadastra-

dos o predomínio das atividades de educa-

ção (33), aqui consideradas como projetos 

nos quais o principal objetivo refere-se à 

educação. Todavia, uma segunda leitura 

dos cadastros permite identifi car, entre os 

projetos classifi cados nas outras categorias, 

a presença de práticas de educação, comu-

nicação ou informação, mesmo quando 

estas estão subordinadas ou relacionadas a 

objetivos que não se defi nem prioritaria-

mente como educativos.

Embora a simples apresentação descritiva 

de alguns aspectos dos dados coletados nos 
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relatórios acima expostos aponte que um 

estudo exaustivo e periódico sobre essas 

atividades reste a fazer, pode-se concluir a 

existência de um campo em que as práti-

cas e refl exões sobre educação, comunica-

ção, divulgação e informação em ciência, 

saúde e ambiente posicionam-se ora de 

forma transversal, ora como foco central 

de atividades, porém com dinamismo.

É no seio desse campo que situamos o 

Núcleo de Popularização e Educação em 

Ciências e Saúde, afi rmando ainda que  o 

trabalho nessa área vem contribuir para 

melhor representar a Fundação Oswaldo 

Cruz na Região Centro-Oeste, ao efetiva-

mente desenvolver atividades de âmbito 

local. Muitas vezes realizadas em parceria, 

essas atividades inauguram novos cenários 

de cooperação para as instituições de pes-

quisa na região.

Atualmente, o Nupecs desenvolve qua-

tro atividades regulares: a Premiação Li-

terária, a Olimpíada Regional de Saúde e 

Ambiente — articulada à Olimpíada Bra-

sileira de Saúde e Ambiente —, o Projeto 

Fome de Letras e o Fórum Ciência e So-

ciedade do DF, articulado ao Fórum do 

Rio de Janeiro.

PREMIAÇÃO LITERÁRIA 
O JOVEM E A SAÚDE PÚBLICA

Jovens de escolas públicas do entorno do 

Distrito Federal estão sendo estimulados 

a pensar a saúde pública de uma manei-

ra inovadora, criativa e gratifi cante. Desde 

2001, a Diretoria Regional de Brasília reali-

za a Premiação Literária O Jovem e a Saú-

de Pública. Para 2003, repetindo o sucesso 

das edições anteriores, a Direb escolheu o 

tema “O que é Alimentação Saudável”.

Uma comissão especial, composta por 

professores e cientistas, teve a tarefa de 

avaliar as centenas de trabalhos enviados 

pelos estudantes. O prêmio principal aos 

autores das três melhores redações foi 

uma viagem científi ca ao Rio de Janeiro, 

entre os dias 27 e 31 de outubro de 2003. 

Ao longo desses cinco dias, os jovens pu-

deram conhecer a sede da Fiocruz, visitar 

o Museu da Vida e, claro, passear pelos 

principais cartões-postais da cidade. 

Além de exposições, como nas edições 

anteriores, o Canal Saúde, da Fiocruz, 

por solicitação da Direb, transmitiu pro-

gramas sobre vários temas relacionados à 
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saúde pública, de forma que os alunos pu-

deram assistir aos programas em salas de 

aula e trocar idéias entre eles.

Para este ano, foram escolhidas 25 escolas 

das cidades de Ceilândia, Taguatinga e Pla-

naltina, no Distrito Federal. As inscrições 

foram feitas nas próprias escolas. Partici-

param alunos de 6.ª e 7.ª séries dessas cida-

des, com premiação a professores, alunos 

e profi ssionais de saúde. 

PROJETO CIÊNCIA E SOCIEDADE

Por muito tempo, a ciência e o trabalho 

dos cientistas e pesquisadores estiveram 

envoltos em uma nuvem de misticismos 

que causava certa aversão principalmente 

por parte do jovem. Pois bem, desmistifi -

car a ciência e o trabalho do pesquisador 

a partir do contato pessoal com cientis-

tas nacionais e estrangeiros e da refl exão 

orientada sobre os diferentes processos e 

fontes de produção e divulgação do co-

nhecimento na sociedade é um dos objeti-

vos do Fórum Ciência & Sociedade. 

O Fórum é uma atividade educativa não 

formal, voltada para o Ensino Médio, de-

senvolvida em parceria entre as comuni-

dades científi ca, escolar e os profi ssionais 

da popularização da ciência e da educa-

ção não formal por meio de atividades 

variadas. Realizado em três etapas (Sen-

sibilização – preparatória; Debate, com 

promoção de mesas-redondas; e Apro-

fundamento das fases anteriores, com seis 

meses de duração), o evento traz para o 

centro dos debates junto à comunidade 

escolar preocupações, refl exões e resulta-

dos da pesquisa contemporânea.

Além disso, propõe a construção coletiva 

de um espaço permanente de sensibiliza-

ção, debate e capacitação sobre saúde e 

ambiente, focalizando temas como Água 

e Qualidade de Vida; Ética e Biotecnolo-

gias; Energias Renováveis e Biodiversida-

de, e Diversidade de Saberes em Saúde e 

Ambiente. Trata, igualmente, de forma 

transversal, da relação entre a ciência e a 

sociedade.

Dentre os objetivos do projeto está o de 

contribuir para a formação e o enrique-

cimento da cultura científi ca do jovem, 

bem como contribuir para despertar vo-

cações científi cas, apresentando ao jovem 

a diversidade de campos de aplicação e 

espaços de produção do fazer científi co, a 

implicação do cientista e da ciência com a 

vida cotidiana, com a sociedade e a contri-

buição dessa forma de conhecimento para 

o desenvolvimento social, cultural, mate-

rial, e outros da sociedade.

O Fórum Ciência e Sociedade também 

pretende aproximar comunidade cientí-

fi ca e comunidade escolar – promoven-

do um espaço de diálogo e de informa-
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ção sobre questões relativas ao ambiente 

e à saúde, compreendida como qualidade 

de vida, em sua articulação com a ciên-

cia e a tecnologia. O Fórum reúne pes-

quisadores, professores, divulgadores, 

educadores, gestores e jovens do Ensino 

Médio, favorecendo a escuta de questões 

pertinentes para diferentes segmentos da 

sociedade.

Por intermédio do Fórum, os estudantes 

são sensibilizados e instrumentalizados, 

com informação fi ável e formação de opi-

nião crítica e refl exão, para desenvolve-

rem ações em sua comunidade escolar de 

origem. Dessa forma, a idéia é constituir 

uma rede de multiplicadores do debate 

sobre ciência, tecnologia, ambiente, saúde 

e qualidade de vida. 

Outro objetivo do Fórum é oferecer 

uma atividade de abertura da escola e de 

contato com o campo da pesquisa e pro-

por ao professor um trabalho em par-

ceria, colocando questões pedagógicas 

diferenciadas daquelas tratadas em sala 

de aula. Além de estimular a articulação 

de atores que convivem e atuam em um 

mesmo território, propondo um modelo 

a ser apropriado e desenvolvido em siste-

ma de rede.

OLIMPÍADA DE SAÚDE E 
MEIO AMBIENTE

Estudantes do Ensino Médio e do Ensino 

Fundamental das redes pública e particu-

lar têm marcadas, em suas agendas, as da-

tas de um evento que promete despertar, a 

cada nova edição, a atenção de um número 

crescente de jovens: a Olimpíada de Saúde 

e Meio Ambiente. O evento, que acontece 

a cada dois anos, é uma competição de ca-

ráter educativo que prioriza a execução de 

projetos criativos e inéditos sobre o tema. 

A Diretoria Regional de Brasília é a res-

ponsável pela realização da etapa regional 

do Centro-Oeste, que é coordenada pela 

psicóloga Maria Conceição Senna, com 

a colaboração da pedagoga Maria Regina 

Padrão e da educadora de Artes Plásticas, 

Luciana Sepúlveda Köptcke. O trabalho 

da Direb na Olimpíada de 2002/2003 deu-

se em relação ao apoio logístico à partici-

pação dos seis alunos premiados da Região 

Centro-Oeste na solenidade de premiação 

nacional no Rio de Janeiro e a exposição 

dos trabalhos vencedores no Museu da 

Funasa em Brasília.

Dentre os objetivos da Olimpíada, es-

tão: incentivar a capacidade de refl exão 
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e criatividade dos alunos; promover a 

valorização e a difusão do conhecimen-

to científi co e tecnológico; promover a 

formação da cidadania e o interesse pela 

participação crítica sobre os temas saúde 

e meio ambiente, e valorizar o trabalho 

dos professores e das equipes escolares 

que desenvolvem atividades criativas e 

inovadoras em sala de aula. 

Dividida em três modalidades (Arte e 

Ciência, Produção de Textos e Projeto de 

Ciências), a Olimpíada de Saúde e Meio 

Ambiente é composta de seis etapas re-

gionais. De cada uma dessas etapas, são 

selecionados os trabalhos vencedores 

das três modalidades. Os vencedores, 

então, ganham o direito de participar da 

disputa nacional, que ocorre na sede da 

Fiocruz, no Rio de Janeiro. Na oportu-

nidade, eles conhecem toda Fundação 

Oswaldo Cruz e participam da Cerimô-

nia de Premiação Nacional. Os vencedo-

res nacionais ganham troféus e têm seus 

trabalhos incluídos numa publicação 

específica sobre a Olimpíada, distribuída 

em todo o Brasil. 

DIREB/RADIS: PARCERIA E 
COMUNICAÇÃO

A expansão das atividades realizadas pela 

Diretoria Regional de Brasília trouxe con-

sigo o espírito e a necessidade de consoli-

dação de novas parcerias. E dentro das ne-

cessidades que esse novo momento impôs 

à Direb estava o de ampliar e aperfeiçoar a 

sua área de comunicação social. Ao desa-

fi o que se desenhava somavam-se as nego-

ciações com a diretoria do Programa Radis 

(Reunião, Análise e Difusão de Informa-

ção sobre Saúde), da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca, sediada no 

Rio de Janeiro. 

O Radis, responsável pela edição da revista 

que leva seu nome e que abrange os mais 

diversos temas relacionados à saúde, ciên-

cia e tecnologia, percebia a importância 

de ter uma base na capital do País. Afi nal, 

Brasília é o centro irradiador de todas as 

políticas nacionais. Ao mesmo tempo, a 

Direb buscava meios de democratizar os 

conhecimentos produzidos e interagir 

com o público interno e externo sobre as 

atividades desenvolvidas. 

Depois de rodadas de negociação, chegou-

se a uma medida que agradou a todos e 

que vem trazendo conseqüências positivas 

tanto para a Direb quanto para o Radis. A 

revista deslocou um de seus jornalistas de-

fi nitivamente para Brasília, transforman-

do-o em correspondente, e consolidando 

sua sucursal no principal centro de deci-

sões políticas do Brasil.

A Direb, que disponibilizou a estrutura 

física para abrigar o jornalista e instalar 

a sucursal da Radis na capital, ganhou o 
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reforço de um especialista responsável 

por coordenar e defi nir estratégias que as-

segurem melhores resultados na área de 

comunicação social. A experiência vem 

resultando em ganho de agilidade e quali-

dade na difusão de informações relativas à 

Direb, seja com a atualização de seu jornal 

virtual, seja com o envio de notícias para 

as mais diversas centrais de informação — 

como a lista da Fiocruz L e demais órgãos 

da imprensa local e nacional. 
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Ao longo dos últimos cinco anos, a Di-

retoria Regional de Brasília trabalhou 

arduamente no sentido de implementar 

seu Projeto Institucional e desenvolvê-lo 

de forma alinhada com os programas da 

Fiocruz e com as necessidades e demandas 

do SUS. Isso tem sido possível, entre ou-

tras razões, em decorrência da motivação 

e qualifi cação de seu corpo técnico (pro-

fessores, pesquisadores e tecnólogos), bem 

como da infra-estrutura construída para 

garantir esse suporte logístico.

É importante ressaltar que, tendo em vis-

ta a carência de atividades de formação de 

recursos humanos para o SUS no Centro-

Oeste, o desenvolvimento desse primeiro 

conjunto de atividades de ensino, pesquisa 

e extensão visa a promover a interioriza-

ção das atividades da Fiocruz na região e, 

dessa forma, garantir à Direb legitimidade 

social e institucional, para que, no futuro, 

venha a “ser reconhecida como pólo gera-

dor (pesquisa) e difusor (ensino e comuni-

cação) de tecnologias de saúde na Região 

Centro-Oeste”.

Pode-se dizer que a ação regional desdobra-

se em dois níveis: um primeiro nível é do 

entorno imediato, constituído pelo Distri-

to Federal e os 19 municípios do entorno, 

cujo crescimento acelerado e desordenado 

tem resultado em inúmeros problemas, 

com graves conseqüências sobre a saúde. O 

segundo nível é o regional ampliado, onde 

se procura trabalhar em parceria com ins-

tituições regionais dos estados de Goiás, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com 

possibilidade da ação conjunta com a Fio-

cruz/Manaus, em Tocantins.
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O Projeto Fome de Letras, no núcleo de 

Padre Bernardo, passou a contar em 2004 

com a parceria do Senai. O município per-

tence à teia urbana periférica do Distrito 

Federal, área considerada de alta priorida-

de de intervenção intersetorial do gover-

no. Nesse sentido, foi realizado o contato 

com os coordenadores da Região Integra-

da de Desenvolvimento do DF e Entorno 

(Ride) no Ministério de Desenvolvimento 

Regional, e estão sendo realizadas articula-

ções com as sete prefeituras que compõem 

o EcoMuseu do Cerrado, projeto iniciado 

sob a égide do Programa de Corredores 

Ecológicos do Ibama, nos sete municípios 

abrangidos pela microbacia hidrográfi ca 

Corumbá-Descoberto.

A perspectiva de ampliação do espaço fí-

sico da Diretoria Regional de Brasília para 

cumprir sua missão tem sido assumida 

pela Presidência da Fiocruz e pelo Ministé-

rio da Saúde, proprietário do prédio onde 

está sediada a Direb, com o propósito de 

aumentar a capacidade instalada para a 

equipe desenvolver suas atividades de re-

presentação institucional e ensino, pesqui-

sa e comunicação em saúde. No ensino, o 

objetivo é consolidar o programa de pós-

graduação da Direb, com o curso de Saú-

de Coletiva nas modalidades atualização e 

especialização.

No campo da pesquisa, a extensão do pro-

jeto “Componente Segurança Alimentar 

e Saúde em Quilombos da Amazônia 

Brasileira”, a ser realizado no Estado de 

Goiás, nos Kalungas, buscará construir 

estratégias para o desenvolvimento de 

diagnóstico da situação nutricional e dis-

ponibilidade alimentar em comunidades 

remanescentes de quilombos, visando 

dar informações sobre especifi cidade so-

ciocultural na promoção de ações estru-

turantes de programas e políticas públi-

cas na região.

Na área do Direito, o projeto de pesquisa 

“Árvore Jurídica da Saúde”, com perspec-

tivas para ser iniciado em 2005, pretende 

contribuir para o acesso qualificado às 

fontes de informação legislativa mediante 

o desenvolvimento de uma metodologia 

utilitária de consulta a fontes jurídicas, 

com o fi m de propiciar uma maior dinâ-

mica na aplicação de normas e políticas 

por parte dos gestores do SUS.

Na área de Vigilância em Saúde e Am-

biental, procurada pela Fundação Centro 

Brasileiro de Referência e Apoio Cultural 

(Cebrac), organização não-governamental 

que representa a sociedade civil pela Re-

gião Centro-Oeste no Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (Conama) e coordena-

dora da elaboração do Geo-Goiás, a Direb 

organizou um grupo quinzenal de deba-

tes sobre o impacto à saúde relacionado à 

aplicação de agrotóxicos em empreendi-

mentos na região.
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Dentre as perspectivas da Direb está a con-

solidação da sua área de comunicação so-

cial. Em parceria com o Programa Radis, 

da Escola Nacional de Saúde Pública Sér-

gio Arouca, a instituição passou a contar 

com um jornalista em seu quadro, o que 

vem possibilitando a elaboração de novas 

estratégias de comunicação e divulgação 

de suas atividades. A atualização do site da 

Direb, em especial do seu jornal virtual, 

faz parte dessa nova investida.

Os trabalhos de assessoramento prestados, 

e os ainda em execução, indicam o poten-

cial da Diretoria Regional de Brasília e a 

importância de seu papel no contexto da 

Região Centro-Oeste do Brasil. Desses tra-

balhos, destaque para as assessorias presta-

das ao Programa Nacional de DST/Aids, ao 

Conselho de Segurança Alimentar e Nu-

tricional e à Funasa, para a qual está sendo 

prestada consultoria para o desenvolvi-

mento e execução de metodologias e pla-

nejamento dos planos de saúde indígenas.

Enfi m, ao longo desse período de tempo, 

que compreende cerca de meia década, 

muitos foram os atores responsáveis pela 

consolidação da Direb e pelos esforços 

empreendidos para ampliação de seu pa-

pel. Atualmente dirigida pela Dr.ª Denise 

Oliveira e Silva e Janete Romeiro, e com o 

Dr. Antônio José Costa Cardoso à frente 

da Coordenação de Ensino, a Direb tem 

em seu histórico a indispensável atuação 

de todo o corpo técnico e seus antigos 

diretores — dentre os quais, Dr.ª Fabíola 

Aguiar, Dr.ª Celina Roitmann e Dr.ª Le-

nita Nicoletti — sem os quais parte dessa 

trajetória teria sido comprometida.
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A atuação em equipe é mais do que uma 
ferramenta de trabalho na Diretoria Re-
gional de Brasília. É o diferencial pelo qual 
a Direb fortalece a sua posição, implemen-
ta as suas estratégias e traça seus planos e 
projetos para o futuro. A seguir, os inte-
grantes da equipe.

Denise Oliveira Silva – nutricionista, mes-
tre em Saúde Pública e em Ciências da Nu-
trição & Alimentação, doutora em Ciências 
da Saúde, é diretora da Direb e participa do 
Conselho Deliberativo da Fiocruz.

Janete Romeiro – administradora, espe-
cialista em Gestão de Recursos Humanos, 
é vice-diretora e representa a Direb na Câ-
mara Técnica de Gestão do Trabalho.

– Antônio José Costa Cardoso – médico, 
mestre em Saúde Comunitária, doutor 
em Saúde Coletiva, é analista de Plane-
jamento e Gestão, coordenador de En-
sino e representa a Direb nas Câmaras 
Técnicas de Ensino e Pesquisa & Desen-
volvimento Tecnológico.

– Ana Paula Cavalcante de Paiva – biólo-
ga, especialista em bacteriologia, parti-
cipa do Programa de Popularização da 
Ciência e Educação em Saúde da Direb.

– Iára Cedraz Guimarães de Carvalho 
– enfermeira, mestre em Saúde da Mu-
lher, participa do projeto “Alfabetização 
de Jovens e Adultos em Assentamentos 
Rurais na Região Centro-Oeste.

– Luciana Sepúlveda – educadora de 
Artes Plásticas, mestre em Teoria da 
Comunicação e em Sociologia da Edu-
cação, é doutora em Museologia e co-
ordena o Programa de Popularização 
da Ciência da Direb.

– Lenita Nicoletti – analista em Ciência 
e Tecnologia, mestre em Saúde Públi-
ca, doutora em Saúde Ambiental, co-
ordena a área de Saúde e Ambiente e 
representa a Direb na Câmara Técnica 
de Saúde & Meio Ambiente.

– Maria Célia Delduque – advogada, espe-
cialista em Direito Sanitário, é coorde-
nadora do Programa Direito Sanitário 
da Direb. 

– Maria Regina Padrão – pedagoga, espe-
cialista em Psicopedagogia.

– Maria Conceição Sena – psicóloga, é 
coordenadora da Premiação Literária 
“O Jovem e a Saúde Pública”.

– Sandra P. Soares Willecke – analista de 
Relações Internacionais, especialista em 
Comércio Exterior e em Comércio e Fi-
nanças Internacionais, mestre em Ad-
ministração, Política e Gestão Pública.

– Wagner R. Manso de Vasconcelos – jor-
nalista, especialista em Comércio Exte-
rior & Globalização, coordena a asses-
soria de comunicação social da Direb e 
é correspondente da revista Radis em 
Brasília.
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– André Bonifácio – Analista de Sistemas. 

É responsável pela área de Informática.

– Telma Henrique de Souza Contijo – Ad-

ministradora. É a técnica responsável pelo 

setor de licitações e contratos da Direb.  

– Jackeliny Suzan Vinhadelli – É a técni-

ca responsável pelo setor de compras e 

pela emissão de diárias e passagens.

– Thaís Lopes Magri – É a técnica res-

ponsável pela Secretaria Acadêmica do 

Ceds e pela venda de livros da Editora 

Fiocruz .

– Cássia Pereira das Chagas – É técnica 

responsável pelo almoxarifado, patri-

mônio e documentação.

– Dilma Macedo da Costa – É secretária 

executiva da Direb.

– Thiego de Sousa Cotrim – Programa-

dor visual.

– Francisco Selestino da Silva – Moto-

rista.

– José Santana Vieira das Chagas – 

Motorista.
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