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Novo hospital da Fiocruz recebe pacientes graves

Seguindo todos os protocolos de segurança e proteção para pacientes e profissionais,
unidade de alta complexidade construída em tempo recorde entra em operação

Debate virtual na data de aniversário de 120 anos

Dia 25/5, às 10h, presidente e convidados
falam em defesa da vida
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Fundação lança nova área de comunicação interna

Página reúne informações para os
trabalhadores durante a pandemia

Mudança de critérios amplia testagem nos campi do Rio

Bolsistas e estudantes em atividades
presenciais estão incluídos

Aumenta produção de testes moleculares para Covid-19

Parceria de Bio-Manguinhos garante
diagnóstico para o SUS

Gerência de Brasília firma convênio com governo do DF

Cooperação técnica envolve projetos de saúde digital no tratamento

Unidos contra a Covid-19 alcança 89 mi em doações

Esforço uniu 43 organizações públicas e privadas e mais de 1.990 pessoas
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Centro Hospitalar recebe pacientes
portal.fiocruz.br/noticia/centro-hospitalar-recebe-pacientes

Construído em menos de dois meses no Campus Manguinhos, o Centro Hospitalar para
a Pandemia de Covid-19 – Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
(INI/Fiocruz) está aberto para receber pacientes encaminhados pela Central de
Regulação do Estado do Rio de Janeiro desde terça-feira (19/5). Todas as medidas de
proteção de pacientes e funcionários foram pensadas com base em padrões específicos
para ambientes hospitalares de Covid-19.

“Agradeço a toda a equipe e o apoio do Ministério da Saúde e faço uma homenagem a
todos os profissionais de saúde que buscam melhores condições de atender os pacientes
dessa pandemia, que traz tantos desafios para um país continental e desigual como o
Brasil", declarou a presidente Nísia Trindade Lima. “É mais um importante trabalho
que em contribuição ao Sistema Único de Saúde, para salvar vidas”, afirmou, ao
ressaltar que o hospital ficará como legado para o SUS.

A diretora Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), Valdilea Veloso,
destacou a importância do hospital para acelerar as pesquisas conduzidas pelo INI e
toda a rede de colaboração da Fiocruz, nacional e internacional – como o ensaio clínico
Solidarity, da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Alcançamos o objetivo de ter um
centro hospitalar com capacidade de internar um número grande de pacientes e causar
um grande impacto na saúde da população”, afirmou.   

Força de trabalho

Serão 1.200 trabalhadores em atuação quando o hospital, de alta complexidade e com
195 leitos intensivos e semi-intensivos, estiver em pleno funcionamento. Foram
selecionados, por meio de edital lançado pela Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), médicos, enfermeiros, farmacêuticos,
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psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas e técnicos de enfermagem,
farmácia e radiologia. 

A rotina no Centro Hospitalar inclui um rigoroso protocolo de monitoramento:
verificação diária da temperatura de todos os funcionários na admissão do plantão;
busca ativa, testagem e afastamento dos sintomáticos, que serão orientados quanto ao
procedimento de isolamento e acompanhados por meio de contatos telefônicos; entre
outros, com avaliação continuada dos processos. 

Os profissionais ligados à assistência receberam capacitação técnica de higiene e
utilização dos equipamentos de proteção individuais (EPIs), seguindo normas de
biossegurança. Profissionais da limpeza, segurança e os atendentes que fazem a
mediação com as famílias também tiveram treinamentos específicos, voltados para as
suas respectivas áreas de atuação.

Parte dos contratados formará uma equipe multidisciplinar de saúde do trabalhador,
dedicada à força de trabalho local. Com a perspectiva da integralidade do cuidado, esse
núcleo atuará desde a vigilância até aspectos da saúde mental, baseado em plano
realizado em conjunto com a organização Médicos Sem Fronteiras.  
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 Clique na imagem para ampliar

Segurança do hospital 

Seguindo protocolos de segurança, não são permitidas visitas aos pacientes internados.
As áreas de apoio, por onde profissionais acessam o hospital, têm locais específicos para
troca de roupa e alimentação. O acesso ao bloco principal é restrito à equipe de saúde e
aos profissionais ligados aos serviços essenciais ao funcionamento do hospital –
autônomo e isolado das demais áreas do Campus Manguinhos.

O Centro Hospitalar tem um sistema de pressão que impede a circulação do vírus ou
partículas contaminadas tanto no ambiente interno quanto externo. Ao abrir a porta
dos quartos individuais onde ficam os leitos, o ar é sugado e direcionado a uma
tubulação equipada com sistema de filtragem. Só então é expelido, descontaminado, por
chaminés para a parte externa da construção. 

Foi instalada uma central de tratamento de esgoto própria, concebida para lidar com
resíduos com o novo coronavírus e garantir destino seguro do efluente gerado. Também
foi adotado um sistema informatizado para prescindir da circulação de papel. Cada leito
possui o seu próprio tablet, que substitui o tradicional prontuário físico, e poderá ser
usado em chamadas de vídeo para aproximar o paciente de seus familiares.
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Investimentos

A construção e operacionalização do Centro Hospitalar foram viabilizadas com recursos
transferidos para a Fundação pelo Ministério da Saúde, por meio da Lei Orçamentária
Anual (LOA), no valor de R$ 184,1 milhões. Deste total, R$ 61,5 milhões foram
empreendidos nas obras; e R$ 14 milhões na aquisição de equipamentos médico-
hospitalares e outros materiais permanentes.

Cerca de R$ 108,5 milhões serão gastos até o fim do ano com custeio, especialmente
para o pagamento de pessoal e compra de insumos, como medicamentos e
equipamentos de proteção. O hospital também recebeu recursos extra orçamentários,
de doações: R$ 12 milhões captados pelo Programa Unidos contra a Covid-19, que serão
usados especialmente na pesquisa clínica.
 

* Colaboração: Claudia Lima 
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Debate celebra 120 anos da Fundação
portal.fiocruz.br/noticia/debate-celebra-120-anos-da-fundacao

22/05/2020

CCS

Para celebrar o 120º aniversário da Fundação Oswaldo Cruz, que retoma neste
momento a razão de sua criação, enfrentar desafios e promover a saúde pública do país,
a presidente Nísia Trindade Lima conclama a comunidade Fiocruz para o debate virtual
Em defesa da Vida. O encontro on-line contará com a participação de convidados e
acontecerá no dia 25 de maio, às 10h, pelo YouTube da Fiocruz.
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Campus Sede:
Av. Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro - CEP: 21040-900 - Tel: (0xx21) 2598-
4242
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Este portal é regido pela Política de Acesso Aberto ao Conhecimento, que busca garantir
à sociedade o acesso gratuito, público e aberto ao conteúdo integral de toda obra
intelectual produzida pela Fiocruz.

 O conteúdo deste portal pode ser utilizado para todos os fins não
comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores.

3/3

https://portal.fiocruz.br/pt-br/lexicon/tags
https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/expediente
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/portaria_-_politica_de_acesso_aberto_ao_conhecimento_na_fiocruz.pdf


Fiocruz cria página virtual exclusiva para seus
trabalhadores

portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-cria-pagina-virtual-exclusiva-para-seus-trabalhadores

21/05/2020

Com o objetivo de agilizar a comunicação com a comunidade Fiocruz durante o período
de pandemia de Covid-19, foi criada uma nova área virtual exclusiva para os
trabalhadores no Portal. Lá os trabalhadores têm acesso a informações, documentos e
notícias de relevância para o público interno. O acesso é feito por meio do link
fiocruz.br/comunicacaointerna, sem a necessidade de login e senha.

Na página podem ser feitas buscas que atendem demandas diversas: guias de saúde;
links para as versões do Plano de Contingência Fiocruz, bancos de dados e boletins
epidemiológicos; passo a passo do uso de ferramentas disponibilizadas para home
office; e a agenda de eventos da Fundação transmitidos on-line, entre outros itens.

A nova área é resultado da parceria da Coordenação de Comunicação Social (CCS) da
Fiocruz com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde (CTIC) do
Icict e a Assessoria de Comunicação da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
(Ascom/Cogepe). Os trabalhadores podem enviar sugestões por meio do e-mail
comunicacaointerna@fiocruz.br.

Campus Sede:
Av. Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro - CEP: 21040-900 - Tel: (0xx21) 2598-
4242
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Este portal é regido pela Política de Acesso Aberto ao Conhecimento, que busca garantir
à sociedade o acesso gratuito, público e aberto ao conteúdo integral de toda obra
intelectual produzida pela Fiocruz.

 O conteúdo deste portal pode ser utilizado para todos os fins não
comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores.
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Fundação amplia critérios para testagem de Covid-19
no público interno

portal.fiocruz.br/noticia/fundacao-amplia-criterios-para-testagem-de-covid-19-no-publico-interno

A Fiocruz atualizou os critérios para testagem interna de trabalhadores, bolsistas e
estudantes que estejam atuando presencialmente em atividades essenciais nos campi
do Rio de Janeiro. A coleta realizada pelo Núcleo de Saúde do Trabalhador
(Nust/CST/Cogepe) deve ser agendada de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, pelos
telefones (21) 3885-1781/1308/1097.

Os trabalhadores agendados deverão comparecer ao local indicado no dia e horário
informados pela equipe do Nust, utilizando máscara de proteção e portando documento
de identificação funcional. O Nust fornecerá o resultado dos testes por telefone ou e-
mail.

Para agendamento, o interessado deve trabalhar presencialmente nos campi da Fiocruz
do Rio de Janeiro, atuando em qualquer atividade ligada aos serviços essenciais da
instituição, e apresentar qualquer sintoma relacionado à Covid-19, mesmo que leve,
com início dos sintomas há no máximo sete dias. Também estão incluídos nesse grupo
os assintomáticos que trabalhem no mesmo espaço físico com pessoas que tenham
diagnóstico confirmado para Covid-19 e que o último contato tenha acontecido nos
últimos 14 dias.

Boletim Epidemiológico

As edições do Boletim Epidemiológico da Covid-19 entre trabalhadores da Fiocruz estão
disponíveis na página virtual exclusiva para os trabalhadores e na Intranet. A
publicação reúne e analisa informações fornecidas pelos próprios trabalhadores ao
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Nust/CST, por e-mail ou telefone, e cadastradas no sistema de monitoramento interno,
disponível  no endereço eletrônico: https://nustcovid19.fiocruz.br/.

O boletim é elaborado por profissionais e instâncias da Coordenação-Geral de Gestão de
Pessoas (Cogepe), do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica
em Saúde (Icict), da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp), do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC), da Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico
(Cogeplan) e da Presidência da Fiocruz.
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Produção de testes moleculares para Covid-19 cresce
portal.fiocruz.br/noticia/producao-de-testes-moleculares-para-covid-19-cresce

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) alcançou, no
dia 14 de maio, a marca de 1 milhão de testes moleculares para o diagnóstico da Covid-
19, disponibilizados aos laboratórios públicos de todo o país. O número expressivo é
uma contribuição fundamental às estratégias do Ministério da Saúde no combate ao
novo coronavírus.

A Fiocruz iniciou as primeiras remessas no início de março e, em conjunto com o
Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), vem garantindo uma sólida atuação
no contexto da pandemia. Juntas, as duas instituições já disponibilizaram à rede
pública cerca de 2 milhões de testes.

O diretor de Bio-Manguinhosz, Mauricio Zuma, destaca a conquista no mês em que a
unidade da Fundação completa 44 anos. Segundo ele, o resultado merece ser
comemorado, uma vez que simboliza a força e o empenho do Instituto, e demonstra o
comprometimento diário das equipes diante da emergência de saúde pública global. 

“Nesse momento crítico, cada um fez a diferença. E é preciso continuarmos fazendo.
Bio-Manguinhos se orgulha em poder contribuir no atual cenário da saúde pública
brasileira e também do trabalho feito pelos seus funcionários”, afirmou Zuma. Segundo
o diretor, o objetivo é escalonar a produção e, a partir de junho, produzir 500 mil
reações por semana, ou seja, 2 milhões de testes por mês.
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Covid-19: Fiocruz Brasília e o Governo do DF firmam
convênio

portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-brasilia-e-o-governo-do-df-firmam-convenio-0

A Fiocruz Brasília e o Governo do Distrito Federal (GDF) assinaram, no dia 5 de maio,
ordem de serviço que dá início ao convênio de cooperação técnico-científica para o
desenvolvimento de projetos de saúde digital no diagnóstico, tratamento e prevenção da
Covid-19. A cerimônia, realizada no Salão Nobre do Palácio do Buriti, sede do Governo,
foi transmitida em tempo real, e pode ser acessada aqui.

A parceria envolve a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), por meio da
Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF), e a Fiocruz Brasília. O convênio possibilita
acelerar o desenvolvimento de terapias e diagnósticos para combater a atual pandemia,
além de incorporar a aplicação de novas tecnologias à estrutura permanente do sistema
de saúde e minimizar danos de futuras emergências sanitárias.

A diretora da Fiocruz Brasília, Fabiana Damásio, ressaltou a parceria com a FAP-DF,
Secretaria de Saúde do DF e UnB, e afirmou que esforços estão sendo empreendidos
para que a tecnologia possa facilitar e contribuir no enfrentamento ao novo
coronavírus, no diagnóstico, tratamento e prevenção à covid-19. “A pandemia de Covid-
19 tem nos apresentado desafios e necessidades de enfrentamento a diferentes
situações com celeridade, para que possamos oferecer uma saúde pública de qualidade
para a população e, em especial, aqui do DF”. 

Damásio enfatizou, ainda, a importância da realização de capacitação de profissionais
para lidar com as soluções digitais para a saúde e também com o fortalecimento da rede
de inovação do DF na linha da construção de novas tecnologias para a saúde, para que
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possam ser desenvolvidas estratégias que sejam benéficas para a população. “Que a
gente siga adiante fortalecendo a saúde pública e a ciência e tecnologia no DF”,
finalizou a diretora. 

Convênio
Estão previstas a avaliação e fomento de soluções em saúde digital, projetos de
inovação, serviços e produtos tecnológicos digitais (Artificial, Machine Learning,
Realidade Virtual, Big Data, Blockchain, Wearables, entre outras) que se enquadrem no
enfrentamento da Covid-19 e das consequências da pandemia nas diversas áreas de
conhecimento. A expectativa é alcançar tecnologias digitais para diagnóstico,
tratamento, prevenção (telessaúde, patologia digital); capacitar os profissionais de
assistência e gestão da saúde para atuarem no sistema de saúde digitalizado; criar uma
rede cooperativa de ciência e tecnologia da cadeia de saúde digital do DF fortalecida
para o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de enfrentamento de doenças
infectocontagiosas; ampliar a capacidade geral de diagnóstico ampliado da Secretaria
de Saúde.

Entre as iniciativas, destaca-se a plataforma de telemedicina, em fase de
implementação, para criar condições para que pacientes sejam atendidos mais
rapidamente pelo Samu e nos casos de urgência, acelerando a gestão de diagnóstico. Até
o momento, são cerca de 250 voluntários cadastrados no projeto, contando com
profissionais de Brasília e de outros lugares do Brasil. “A telemedicina fará uma
revolução na gestão de dados e na tomada de decisão no sistema de saúde”, afirma o
secretário de Ciência e Tecnologia do DF, Gilvan Máximo, que ressaltou, ainda, a
expertise da Fiocruz. “Trata-se de uma instituição respeitada internacionalmente, que
foi nomeada como laboratório de referência pela Organização Mundial de Saúde para a
Covid-19 nas Américas”, frisou.

“É uma parceria importante porque vai incluir e dar dignidade às pessoas, com
resultados positivos para a sociedade”, defendeu o secretário de Saúde do DF.
“Iniciativas como essa são um testemunho do talento do brasiliense, que em pouco
tempo tem pensado e apresentado propostas no sentindo de combater a difícil situação
atual”, elogiou o diretor presidente da FAP-DF, Alessandro Dantas.
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'Unidos contra a Covid-19' já soma R$89 milhões em
doações

portal.fiocruz.br/noticia/unidos-contra-covid-19-ja-soma-r89-milhoes-em-doacoes

Quase dois meses apo ́s o ini ́cio do programa Unidos Contra a Covid-19, da Fiocruz, e ́
expressiva a quantidade de doações destinadas à instituição. Os valores, atualizados
semanalmente no menu ‘transpare ̂ncia’ do site unidos.fiocruz.br, apontam que ate ́ a
u ́ltima segunda (18/5), R$89 milho ̃es haviam sido recebidos de 43 organizac ̧o ̃es
pu ́blicas e privadas e 1.990 pessoas fi ́sicas para o fundo emergencial da Fundac ̧a ̃o.

O programa Unidos Contra a Covid-19, lanc ̧ado no dia 2 de abril, e ́ uma ac ̧a ̃o da
Fiocruz, que conta com o apoio das esferas pu ́blica e privada, para enfrentar a
pandemia do novo coronavi ́rus. As doac ̧o ̃es, obtidas atrave ́s de indivi ́duos e
organizac ̧o ̃es, fortalecem as ac ̧o ̃es e projetos iniciados pela instituic ̧a ̃o para combater a
maior crise sanita ́ria mundial da atualidade.

Somadas a esses recursos, estão captações provenientes de acordos de leniência ou
depósitos judiciais. Instituições como o Ministério Público, por exemplo, garantiram à
Fiocruz R$ 30 milhões do montante recebido.

"A construc ̧a ̃o desta rede de parcerias e ́ de grande importa ̂ncia diante dos desafios que a
emerge ̂ncia sanita ́ria do novo coronavi ́rus representa ao pai ́s. O apoio de empresas,
justic ̧a e pessoas fi ́sicas demonstram a confianc ̧a no trabalho da Fiocruz", ressalta o
vice- presidente de Gesta ̃o e Desenvolvimento Institucional da Fundac ̧a ̃o, Mario
Moreira.

Aplicac ̧a ̃o dos recursos 

Foram aplicados cerca de R$ 51 milho ̃es para auxiliar as iniciativas da Fiocruz. Parte
desses recursos foram investidos em aquisic ̧a ̃o de insumos para a produc ̧a ̃o de 1,5
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milha ̃o de kits para diagno ́stico da Covid-19 e equipamentos para o Centro Hospitalar
para a Pandemia de Covid-19 – Instituto Nacional de Infectologia, já em funcionamento
no Campus Manguinhos, no Rio de Janeiro, com 200 leitos destinados ao tratamento
intensivo e semi-intensivo de pessoas com quadros graves da doença. 

As centenas de doac ̧o ̃es recebidas pelo Unidos contra a Covid-19, ate ́ o momento,
tambe ́m propiciaram o investimento em ac ̧o ̃es indiretas de assiste ̂ncia a pacientes,
como a elaborac ̧a ̃o de projetos arquiteto ̂nico para implementac ̧a ̃o de dez hospitais de
campanha, solicitados pelo Ministe ́rio da Sau ́de. Ja ́ as parcerias formalizadas pelo
programa, promoveram a doac ̧a ̃o de 75 mil litros de a ́lcool 70% a hospitais do estado do
Rio de Janeiro.

Outra frente destacada para a utilização dos recursos arrecadados foi a de apoio a
populac ̧o ̃es vulnera ́veis de Manguinhos e Mare ́. Nos dias 27 e 28 de abril, 12 mil cestas
ba ́sicas e 30 mil kits de higiene foram distribui ́das para fami ́lias dos dois bairros. Com
um investimento de R$ 4,5 milhões, também serão apoiados 145 projetos, de todos os
estados do país, focados em ações emergenciais junto a essas populações. Os projetos
foram escolhidos por meio de uma Chamada Pública.

"As doações têm superado nossas expectativas iniciais e acredito que seja pela reputac ̧a ̃o
e credibilidade do trabalho da Fundac ̧a ̃o e a experie ̂ncia institucional, acumulada nos
u ́ltimos, na prospecc ̧a ̃o e captac ̧a ̃o de parcerias, o que nos possibilitou uma resposta
ra ́pida na estruturac ̧a ̃o do programa Unidos Contra a Covid-19”, destaca o coordenador
do Escrito ́rio de Captac ̧a ̃o de Recursos, Luis Fernando Donadio.

2/2


	Maio/2020
	Novo hospital da Fiocruz recebe pacientes graves
	Debate virtual na data de aniversário de 120 anos
	Fundação lança nova área de comunicação interna
	Mudança de critérios amplia testagem nos campi do Rio
	Aumenta produção de testes moleculares para Covid-19
	Gerência de Brasília firma convênio com governo do DF
	Unidos contra a Covid-19 alcança 89 mi em doações

	Centro Hospitalar recebe pacientes
	Debate celebra 120 anos da Fundação
	Fiocruz cria página virtual exclusiva para seus trabalhadores
	Fundação amplia critérios para testagem de Covid-19 no público interno
	Produção de testes moleculares para Covid-19 cresce
	Covid-19: Fiocruz Brasília e o Governo do DF firmam convênio
	'Unidos contra a Covid-19' já soma R$89 milhões em doações

