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utubro de 2015 ficará
marcado pelo avanço e
a consolidação da pes-
quisa científica em prol
da saúde pública na Re-

gião Sul. O Instituto Carlos Chagas
(ICC/ Fiocruz Paraná) inaugurou ofici-
almente a reforma e ampliação de
suas instalações, localizadas no Parque
Tecnológico da Saúde (Tecpar), em
Curitiba. O moderno e produtivo cen-
tro de pesquisa biomédica – que atua
nas áreas de bioquímica, biologia mo-
lecular e celular, virologia, biotecnolo-
gia e caracterização de células-tronco
– ganhou novos 1,2 mil m² e apresen-
tou oficialmente a reforma em mais 1,8
mil m², reafirmando o crescimento re-
gistrado nos últimos anos.

O
Iniciadas em 2013, as obras con-

templaram espaços de apoio ao ensi-
no no Instituto, áreas da gestão e para
a consolidação das plataformas tecno-
lógicas, para desenvolvimento tecno-
lógico e inovação, novas áreas de apoio
técnico à pesquisa e um espaço dedi-
cado a receber as Coleções Biológicas,
que seguem as diretrizes da Vice-Pre-
sidência de Pesquisa e Laboratórios de
Referência da Fiocruz. Com atuação
expressiva e uma forte característica de
inovação, o ICC conta com sete labo-
ratórios para o desenvolvimento de
pesquisa científica, sete plataformas
científico-tecnológicas e uma força de
trabalho que abrange mais de 200 co-
laboradores.

“Estamos vivendo um ano emble-
mático para o ICC. Comemoramos
conquistas importantes na área de pes-
quisa, incluindo o isolamento – pela
primeira vez no país – do vírus da fe-
bre chickungunya e confirmação da
presença do zika vírus em amostras
humanas brasileiras. Nos tornamos
uma unidade sentinela para a Região
Sul em vírus emergentes e reemergen-
tes, inauguramos o moderno Centro
de Microscopia e demos início às ati-
vidades do Laboratório de Criação e
Experimentação Animal, dotado de
equipamentos e instalações de van-
guarda”, ressaltou o diretor do ICC,
Samuel Goldenberg. “Além disso, con-
solidamos nosso Programa de Pós-Gra-
duação em Biociências e Biotecnologia
e garantimos um melhor ambiente de
trabalho aos nossos mais de 200 cola-
boradores. Esta inauguração vem co-
roar esse momento de avanços”,
acrescentou o pesquisador.

“A execução do trabalho chamou
a atenção da Presidência da Fiocruz e
das instâncias de monitoramento pela
celeridade, pelo cumprimento do cro-
nograma estabelecido e pela transpa-
rência durante o processo. O site do
Instituto disponibiliza um link especial
que apresenta mais de 30 relatórios com
registro de imagens de todas as eta-
pas das obras além do contrato, ter-
mos aditivos e dos valores empenhados

e liquidados com acesso livre para con-
sulta por parte do cidadão”, reforçou
o vice-diretor de Gestão e Desenvolvi-
mento Institucional do ICC, Carlos
Eduardo de Andrade Lima da Rocha.

A cerimônia de inauguração foi
realizada no fim de outubro e contou
com a presença do prefeito de Curiti-
ba, Gustavo Fruet, do presidente da
Fiocruz, Paulo Gadelha, e dos vice-pre-
sidentes de Gestão e Desenvolvimen-
to Institucional da Fundação, Pedro
Barbosa, e de Ensino, Informação e
Comunicação, Nísia Trindade, do se-
cretário de Ciência e Tecnologia do
Ministério da Saúde, Adriano Massu-
da, do secretário de Saúde de Curiti-
ba, César Monte Serrat Titton,  de
representantes do Tecpar e das secre-
tarias de Saúde e de Ciência e Tecno-
logia do Paraná, da PUC Paraná e da
Fundação Araucária.

Na abertura do evento, Samuel
Goldenberg reforçou a importância
do trabalho em conjunto para alcan-
çar os resultados. “Hoje completa-
mos a etapa de modernização da
Fiocruz Paraná e reafirmamos nosso
crescimento e nossa capacidade de
respondermos aos desafios. Nos úl-
timos anos, acompanhamos a reali-
zação de concurso, a entrada de
novos servidores e registramos um
investimento de mais de R$ 20 mi-
lhões em obras de reforma e ampli-
ação, construção de novos espaços
e aquisição de equipamentos de última
geração”, disse Goldenberg. “Todo este
empreendimento só se tornou possível
graças ao apoio da Presidência da Fio-
cruz. As novas instalações do ICC fa-
zem parte de um projeto maior de
nacionalização da Fundação, de ex-
trema importância para o desenvolvi-
mento científico e também para as
políticas públicas de saúde do Minis-
tério da Saúde”, afirmou o diretor do
Instituto, ressaltando que os investi-
mentos foram realizados, em sua to-
talidade, pela Fiocruz.

A característica de inovação do
ICC foi tema do discurso do prefeito
de Curitiba, Gustavo Fruet, que asso-
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ciou o perfil da instituição à capaci-
dade da cidade em atrair novos ta-
lentos e projetos na área. “Apesar do
momento desafiador que vivemos, é
preciso pensar no plano diretor da ci-
dade, pensar no futuro e nas tendên-
cias para os próximos anos. Curitiba
tem uma forte presença de faculda-
des e universidades, além de um perfil
de prestação de serviços acima da
média brasileira e um índice de ino-
vação em diferentes áreas que vai
além da atuação do poder público.
Por isso, temos o perfil para receber
um projeto dessa natureza, com essa
mão de obra tão qualificada. É uma
honra, para nós curitibanos receber
esse investimento e contar com essa
confiança”, agradeceu Fruet, reafir-
mando o compromisso da prefeitura
em firmar parcerias com o ICC.

O presidente da Fiocruz, Paulo Ga-
delha, agradeceu a dedicação da equi-
pe da Fiocruz Paraná. “Nos últimos anos,
a Fiocruz renovou sua visão nacional e
há um processo bastante intenso para
reforçar sua nacionalização. Em Curiti-
ba, tivemos nossa primeira extensão sig-
nificativa consolidada. Parabenizo toda

equipe pelo excelente trabalho”, desta-
cou Gadelha, saudando também os re-
presentantes do Tecpar e reforçando a
importância dessa e das demais parceri-
as.  “Outra dimensão importante é a do
desenvolvimento e produção, que está
associada à atuação do IBMP. Para nós,
a cooperação comprova que a atuação
do ICC está presente não só na concep-
ção da pesquisa, mas também na ges-
tão da ciência e tecnologia. Mesmo na
fase inicial, quando visitamos o Instituto,
já percebemos o cuidado, a composição,
a forma de compartilhamento das plata-
formas, as questões de biossegurança e
do estímulo de convivência entre os co-
laboradores, o que só reforça a excelên-
cia da gestão dessa unidade”, declarou.

Gadelha também lembrou o ce-
nário delicado vivido pelo país nas es-
feras econômica e política, mas
demostrou otimismo ao citar as ações
da Fiocruz que contribuem para um
futuro promissor na Saúde. “Apesar
dos momentos de turbulência, temos
a capacidade, em conjunto, de atra-
vessar este período, com resiliência,
garantindo aquilo que é essencial,
não deixando esterilizar projetos de

futuro significativos e voltar a dar
grandes saltos. Na Fiocruz, trabalha-
mos com iniciativas de prospecção
de futuro como o projeto Brasil Saú-
de Amanhã, que atualiza, a cada
passo, a prospecção de cenários para
os próximos 20 anos, analisando o
campo da C&T, seu recortes e desa-
fios, apontando os caminhos para
atender as demandas que virão”,
concluiu o presidente.

A programação da cerimônia de
inauguração contou ainda com a aber-
tura da exposição Trabalha dores.
Com patrocínio e apoio cultural da As-
sociação dos Servidores da Fundação
Oswaldo Cruz (Asfoc), a mostra do
fotógrafo e servidor da Fiocruz Itamar
Crispim foi aberta traz registros foto-
gráficos, em 34 painéis, de um olhar
artístico do andamento das obras de
ampliação e reforma do Instituto. O
objetivo foi o de humanizar o desen-
volvimento da construção, exaltando
a esperança ou desesperança dos que
contribuíram para sua realização. A
exposição seguirá, nos próximos me-
ses, de forma itinerante, para as de-
mais unidades da Fiocruz.
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Atuação de
destaque em prol
da saúde pública

Inaugurado em agosto de 2009, o
ICC teve sua origem em 1999 com a
criação do Instituto de Biologia Mole-
cular do Paraná (IBMP), resultado de
uma parceria da Fiocruz com o gover-
no do Paraná. Com uma área de apro-
ximadamente 5 mil m², hoje faz
pesquisa, desenvolvimento e inovação
nas áreas nas áreas de bioquímica, de
biologia molecular e celular e de bio-
tecnologia em seus sete laboratórios.
São ao todo 78 doutores que integram
os nove grupos divididos em 36 linhas
de pesquisas desenvolvidas, sendo 29
deles pesquisadores da instituição.

O ICC conta com sete platafor-
mas tecnológicas que atendem aos
requisitos de acesso e compartilha-
mento estabelecidos pela Fiocruz e
são disponibilizadas a grupos de pes-
quisadores de universidades e insti-
tutos de c iência e tecnologia.
Resultado das obras de reforma e

ampliação, o novo Centro de Mi-
croscopia foi inaugurado em 2015 e
disponibiliza equipamentos de alta
performance oferecendo, além da
microscopia ótica mais básica, mi-
croscópios eletrônicos de varredura
e de transmissão, passando pelos
microscópios confocal e de decon-
volução. Outro destaque é o Labo-
ratório de Criação e Experimentação
Animal, com 500 m² de instalações
modernas que seguem rigorosamen-
te os padrões de biossegurança e
têm capacidade para abrigar 2,8 mil
animas para a criação e 1,4 mil para
experimentação.

Na área de inovação e produ-
ção, o ICC tem uma unidade de pro-
dução dos kits Hantec IgM e Hantec
IgG para o diagnóstico de infecções
por hantavírus em amostras de paci-
entes. Mais baratos do que os kits
comerciais importados, o produto
desenvolvido pelo Instituto tem a
vantagem de ser mais preciso, já que
as proteínas utilizadas em sua ela-
boração têm como base o material
genético de cepas virais que circu-
lam no Brasil.

Referência na
área de virologia

Destaque na mídia nacional em 2015
por desenvolver pesquisas que resultaram
no isolamento, pela primeira vez no país,
do arbovírus causador da febre chikungunya
e pela confirmação da presença do zika ví-
rus em amostras humanas brasileiras, o La-
boratório de Virologia Molecular do ICC é
um dos 50 laboratórios de referência da Fio-
cruz. Considerado sentinela para vírus zika
no Sul do país, oferece um conjunto de ser-
viços para diagnóstico de infecções causa-
das por esses vírus e também por outros vírus
emergentes, como hantavírus, em amostra
de pacientes e roedores.

“Dentro da missão institucional da Fi-
ocruz, que é voltada para a saúde públi-
ca da população, desde nossa instalação
procuramos realizar pesquisas relevantes
para os problemas locais como forma de
inserção, de contribuir para a melhoria
da saúde da população local e desta for-
ma atenuar eventuais iniquidades soci-
ais”, destacou a vice-diretora de Pesquisa,
Referência e Coleções do ICC, Cláudia
Nunes Duarte dos Santos.


