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PESQUISA

Fronteiras
da saúde
Fiocruz começa a chegar a outros países e regiões brasileiras
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Edmilson Silva e Ricardo Valverde

ooperações, pesquisas bila-
terais, visitas de delegações
estrangeiras e de outros es-
tados brasileiros, estudan-
tes do exterior freqüentan-

do cursos em Manguinhos, bandeiras
de diferentes países tremulando em
frente ao Castelo Mourisco - nos últi-
mos meses, a Fiocruz começou a escre-
ver novos capítulos de seu processo de
diálogo com parceiros no Brasil e no
mundo. Fatos que deverão, no futuro,
apontar o ano de 2008 como um mar-
co do início da ampliação da presença
do trabalho da Fundação em diferentes
regiões brasileiras e que sinalizarão ain-
da um olhar institucional mais intenso
para a saúde pública e a atividade cien-
tífica de outros países.

Com a instalação de uma fábrica de
medicamentos com a assessoria de Far-
manguinhos na cidade de Matola, em
Moçambique, no primeiro semestre de
2009, a Fiocruz vai permitir o acesso de
milhares de pacientes ao tratamento da

Aids com anti-retrovirais. Também serão
produzidos outros medicamentos con-
tra as doenças mais prevalentes em vá-
rios países africanos.

Além da fábrica de remédios, profis-
sionais da Fiocruz, com o apoio decisivo
do Ministério da Saúde, por meio do pro-
grama Mais Saúde, estão treinando cole-
gas africanos na reformulação dos Insti-
tutos Nacionais de Saúde, assim como os
ajudando a criar escolas técnicas para for-
mação de quadros, de forma a qualificar
a assistência médica e de enfermagem. E,
assim, enfrentar o desafio da Aids e de
outras doenças infecciosas e parasitárias
muito prevalentes naquele continente.

Além dessa aproximação com a Áfri-
ca, a Fundação tem ampliado a sua
atuação na área docente com os países
da União das Nações do Sul (Unasul), que
reúne os doze países da América do Sul.
Para ficar em dois exemplos, técnicos da
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio apresentarão, em breve, nova
proposta para formar mais técnicos na
Escola de Tekovckatu, em La Paz, capital
boliviana, e, em conjunto com o Minis-

tério da Saúde da Argentina e o Ministé-
rio da Saúde de Buenos Aires, fecharão
acordo de cooperação para produção de
material didático direcionado à vigilân-
cia sanitária. De outro lado, dois mestra-
dos da Fiocruz estão em desenvolvimen-
to na Argentina.

O crescimento internacional da insti-
tuição tem correspondência com a am-
pliação e diversificação de unidades pelo
Brasil afora. Com aval do Ministério da
Saúde, novas unidades serão instaladas
até 2011, de modo a que a ciência volta-
da para a saúde abranja todos os biomas
presentes no país. Entre as novas unida-
des estão as de Rondônia e a do Centro-
Oeste. O que se pensa para esta, por si-
nal, já mostra o tom com que a Fundação
pretende trabalhar nas suas novas unida-
des: “Estamos conscientes da existência
de um processo de reocupação do Pan-
tanal e como a atividade econômica mexe
com o bioma, o que representa desafios
para quem cuida da saúde pública des-
ses brasileiros, precisamos estar prepara-
dos para dar respostas”, diz o presidente
da Fiocruz, Paulo Buss.
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esde o último outubro, a Fi-
ocruz ficou um pouco mai-
or. Inaugurou a sua primei-
ra representação no exterior,
o Escritório Técnico de Mo-

çambique. E esse passo internacional de
uma das principais instituições científicas
do país vem sendo considerado uma es-
pécie de retorno, retribuição brasileira aos
irmãos africanos, forma a que o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, tem se referido,
reiteradamente, ao falar do continente de
onde foi trazida, à força e de forma de-
gradante, a mão-de-obra escrava para aju-
dar na construção do Brasil. Gente que
contribuiu, de forma genuína e significa-
tiva, para a gênese da cultura brasileira.

Mas esse passo se consolidará, com
a entrega, em 2009, da primeira fábrica
internacional de produção de medica-
mentos da Fiocruz, em Matola, cidade
moçambicana. Extensão do Instituto de
Tecnologia em Fármacos (Farmangui-
nhos), a fábrica produzirá anti-retrovirais
e uma linha de medicamentos dos mais
demandados pelas populações dos Paí-
ses Africanos de Língua Oficial Portugue-
sa (Palop). Além de Moçambique, inte-
gram os Palop, Angola, Guiné-Bissau,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. “Essa
aproximação com os países africanos é
uma forma de presença responsável e
que dará ao Brasil o lugar que merece-
mos no concerto das nações”, disse o
presidente da Fiocruz, Paulo Buss.

Em verdade, a inauguração do Es-
critório Técnico é apenas a iniciativa
mais recente da Fiocruz rumo à aproxi-
mação do Brasil com o continente afri-
cano, haja vista que a colaboração en-
tre os especialistas de Manguinhos com
profissionais de países da África come-
çou há mais de uma década, com a ofer-
ta de cursos técnicos aqui e a participa-
ção de alunos vindos do outro lado do
Atlântico para a rua Leopoldo Bulhões,
endereço das escolas Politécnica de Saú-
de Joaquim Venâncio (EPSJV) e Nacio-
nal de Saúde Pública (Ensp).

O que para muitos poderia signifi-
car um pé na África será, decerto, uma
colaboração cerebral entre brasileiros e
africanos, já que os movimentos da Fi-
ocruz incluem o treinamento, local, de
profissionais de saúde e a inclusão de
mudanças na prática assistencial de pa-
cientes africanos acometidos pelas mes-
mas doenças que afligem os brasileiros.
Essa chegada ao continente africano in-
clui, ainda, iniciativas tais como o apoio
à reformulação do Instituto Nacional de
Saúde Pública e Guiné-Bissau,iniciativas
previstas no Mais Saúde.

Também faz parte dessa iniciativa in-
ternacional a criação do Instituto Nacio-
nal de Saúde da Mulher e da Criança de
Moçambique, uma forma direta de a Fi-
ocruz colaborar diretamente com a trans-
ferência de conhecimento de seus pro-
fissionais em saúde materno-infantil,
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área em que é referência, para comba-
ter um dos piores indicadores de saúde
daquele país, a mortalidade infantil, atu-
almente na casa dos 160 por mil nasci-
dos vivos, e a mortalidade materna.

Como parte do programa Mais
Saúde, a Fiocruz  oferecerá coopera-
ção técnica para formação docente de
profissionais para ofertar cursos descen-
tralizados de qualificação de auxiliares
de enfermagem e agentes comunitári-
os de saúde em Angola, São Tomé,
Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Ver-
de. Burkina Fasso e Mali são países da
África francófona que também serão be-
neficiados pelo apoio técnico da Fiocruz.

Em recente encontro com a impren-
sa, ao anunciar as novidades que a Fio-
cruz tinha para apresentar à sociedade
no Dia Mundial de Luta Contra a Aids,
o presidente da Fiocruz não deixou dú-
vida sobre o apoio que a Fundação con-
tinuará a dar à África: “Não mediremos
esforços para colaborar com os nossos
irmãos africanos”.  Apoio este singula-

rizado pelo diretor de Farmanguinhos,
Eduardo Costa, presente à coletiva:
“Nossos técnicos estão trabalhando no
desenvolvimento de uma formulação
específica de um anti-retroviral para o
tratamento de pacientes africanos, pois
eles apresentam resposta diferenciada
aos remédios convencionais do coque-
tel anti-Aids e é preciso ter um medica-
mento próprio para eles”.

No momento em que esta reporta-
gem estava sendo concluída, uma mis-
são da Guiné-Bissau completava duas
semanas de visita ao campus de Man-
guinhos, para consolidar os laços entre
aquele país da África Ocidental e a Fio-
cruz. A visita à Escola Politécnica de Saú-

Angolanas em
Manguinhos

uatro estudantes angola-
nas concluíram em outu-
bro o mestrado no Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC)
em temas relevantes para

o continente africano: Aids, malária e
hepatites. Os estudos, que envolve-
ram trabalho de campo desenvolvido
em Ango-
la, são im-
portantes
para orien-
tar os es-
forços em
saúde pú-
blica na
África e
para a ob-
tenção de
mais deta-
lhes sobre
as especificidades das variantes afri-
canas das doenças estudadas. A par-
ceria abre a possibilidade, também, de
estudos conjuntos entre o IOC e o go-
verno do país africano.

Em suas teses, as estudantes que
participaram do projeto de colabora-
ção abordaram problemas de saúde
muito presentes na África. A quimior-
resistência do Plasmodium falciparum
aos medicamentos antimaláricos e a
presença de polimorfismo gênico de
uma molécula com possibilidades
vacinais em amostras locais do P.
falciparum, foram temas das pesqui-
sas desenvolvidas sob a orientação da
pesquisadora Maria de Fátima Ferrei-
ra da Cruz, no Laboratório de Pesqui-
sas em Malária do IOC, pelas estudan-
tes Guilhermina de Carvalho e Florbela
Lutucuta Kosi, respectivamente.

Para Guilhermina, estudos como
estes são o primeiro passo para orien-
tar políticas de saúde pública. “Utili-
zamos amostras da população ango-
lana e estudamos problemas muito
graves do nosso país”, explica. “Os re-
sultados de pesquisas como as nossas
podem direcionar linhas de ação para
o governo ou indicar a necessidade de
mudanças de estratégia no controle e
na prevenção de certas doenças”.

de Joaquim Venâncio (EPSJV) é deriva-
ção das atividades que vem se desdo-
brando desde meados dos anos 90,
quando profissionais dessa mesma es-
cola pensaram e elaboraram as estraté-
gias de intercâmbio com os países afri-
canos e também os da América Latina,
esforço de aproximação entre os povos
e que veio ganhar contornos oficiais du-
rante o governo Lula, particularmente
interessado no estreitamento dos laços
entre o Brasil e os países africanos e la-
tino-americanos.

Os desdobramentos dessa iniciati-
va da Fiocruz rumo ao exterior, a partir
do direcionamento referendado pelo Ita-
maraty, resultaram na ampliação de de-
mandas chegadas à instituição pelos pa-
íses integrantes da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP). “A
África é uma das regiões mais pobres e
desiguais do planeta e precisa ser aju-
dada por questões políticas, humanitá-
rias e econômicas. Por outro lado, o Bra-
sil deve muito à África, pois nosso povo

tem profundas raízes nos povos que,
vindo obrigados daquele continente
pela escravidão, ajudaram a forjar a
pujança do Brasil”, disse. “Não deve-
mos esquecer que a saúde é um dos
poucos campos técnicos capazes de
construir uma ponte permanente para
a paz”, concluiu Buss.

A Fiocruz vai trabalhar de comum
acordo com a CPLP, para ajudar a en-
frentar as doenças. “Nenhum de nós
pode estar bem no mundo, se souber
que alguém esteja mal”, disse o minis-
tro da Saúde de Moçambique, Paulo Ivo
Garrido, em reunião do Ministério da
Saúde com a CPLP, ao comentar que a
Aids está devastando o país dele.

Q

Visita do ministro da
Saúde de Moçambique,

Ivo Garrido, à Fiocruz, em
setembro passado
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Mestrado para
moçambicanos
inova no sistema
de co-orientação

curso de mestrado em ciên-
cias da saúde em Maputo
foi organizado em parceria
com o Instituto Nacional de
Saúde do Ministério da Saú-

de de Moçambique e visa qualificar os
funcionários do Instituto, com ênfase em
diagnóstico molecular e imunopatoge-
nia de doenças infecciosas. O programa
funciona como um consórcio de três pro-
gramas de Pós-Graduação do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), nas áreas de Biolo-
gia Celular e Molecular, Biologia Parasi-
tária e Medicina Tropical.

Com 15 alunos aprovados, as au-
las começaram em 31 de março de
2008 e cada aluno se vinculou a um
orientador brasileiro credenciado em
um dos programas parceiros. Visando
gerar um ambiente de parceria entre
pesquisadores brasileiros e moçambi-
canos, foram credenciados pesquisa-
dores moçambicanos para fazer a co-
orientação dos projetos.

Durante os seis primeiros meses do
curso, foram ministradas as aulas das 15
disciplinas obrigatórias, que totalizaram
mais de 430 horas de ensino. Os alunos
foram liberados de suas atribuições para
se dedicaram integralmente ao curso,
uma vez que todos são funcionários do
Ministério da Saúde daquele país.

Para a coordenadora geral da Pós-
Gradução da Vice-Presidência de Ensi-
no da Fiocruz, Virginia Alonso Hortale,
pode-se dizer que, ao final do primeiro
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O presidente Lula na inauguração do escritório
da Fiocruz em Maputo, cuja placa de inauguração
ressalta o compromisso com o povo africano
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semestre do curso, que o desempenho
dos alunos melhorou substancialmen-
te. A partir da discussão com os pro-
fessores e das avaliações, foi consensual
o fato de os alunos terem dado um
grande salto de conhecimento especí-
fico, assim como se dedicaram, de for-
ma intensa, para formarem um bom
arcabouço teórico tendo em vista o
desenvolvimento de suas dissertações.

Virginia diz que os primeiros pré-
projetos mostram uma maturidade que
foi conquistada com os professores a
partir da discussão dos principais con-
ceitos, de artigos e da realização de au-
las práticas, em uma abordagem de
aprendizado baseado em problemas.
Segundo ela, para alguns alunos, as prá-
ticas de biologia molecular ou imunolo-
gia foram uma grande novidade. Entre-
tanto, Virginia considera impressionante
a rapidez com que esses alunos incor-
poraram o novo conhecimento.

O convênio com Moçambique pre-
vê, ainda, a vinda dos alunos ao Brasil
por um período de dois a três meses para
dar continuidade ao desenvolvimento
técnico-acadêmico, ocasião em que se
espera deles um novo salto de conheci-
mento, especialmente pela possibilida-
de de tomar contato com outros alunos
de pós-graduação da Fiocruz. “Com isso,
é possível que esse processo tenha um
efeito multiplicador, pois o retorno des-
ses alunos, quando mestres, aos seus
laboratórios, produzirá um impacto po-
sitivo na produção de conhecimento em
Moçambique”, espera Virginia.

Para coordenar todo esse esforço,
a Presidência da Fundação criou o Cen-
tro de Relações Internacionais da Fio-
cruz, que começa a operar em feve-
reiro de 2009.

A cidade de Medelín, na Colôm-
bia, sediou no final de agosto o 1º
Curso Extra Muros para o Diagnósti-
co Molecular da Leptospirose, minis-
trado por pesquisadores do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), de referência
nacional para a doença e recém de-
signado como Centro Colaborador da
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Os objetivos foram a capaci-
tação e atualização  de profissionais
de saúde colombianos na utilização
de técnicas moleculares.  Na oportu-
nidade, alunos e profissionais de saú-
de pública estiveram reunidos para
debater as questões relacionadas à vi-
gilância epidemiológica e controle da
doença no país;

A colaboração do Instituto Oswal-
do Cruz com a Administração Nacio-
nal de Laboratórios e Instituições de
Saúde da Argentina (Anlis, na sigla em
espanhol) começou a apresentar resul-
tados concretos com a inauguração do
curso de mestrado em tecnologia em
produção de imunobiológicos do Pro-
grama de Pós-Graduação em Biologia
Celular e Molecular do IOC. Estabele-
cida em setembro de 2006, a iniciati-
va conta com suporte de outras uni-
dades da Fiocruz;

Representantes dos ministérios da
Saúde do Equador, Nicarágua, Chile,
Honduras e Bolívia estiveram no Brasil
em setembro para participar de um
treinamento de genotipgem de rota-
vírus, oferecido pelo Instituto Oswal-
do Cruz. A iniciativa é da Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas) com
o apoio da Coordenação-Geral de La-
boratórios de Saúde Pública (CGLAB-
SVS-MS). O treinamento foi realizado
no Laboratório de Virologia Compara-
da do IOC, referência regional para ro-
taviroses e responsável pelo desenvol-
vimento e pela aplicação de metodo-
logias para detecção e caracterização
molecular dos principais vírus causa-
dores das gastrenterites agudas;

Uma atividade de colaboração
entre a Escola Nacional de Saúde Pú-
blica (Ensp/Fiocruz), por meio do La-

Outras recentes
parcerias internacionais

boratório de Avaliação de Situações
Endêmicas Regionais e a Universidade
de Tulane, em Nova Orleans (EUA), tem
resultado em ações concretas nas áre-
as de ensino, pesquisa e colaboração
técnica na Etiópia. A cooperação tam-
bém envolve a Universidade de Jimma,
no país africano, e inclui a implemen-
tação do Programa de Mestrado em
Monitoramento e Avaliação (M&A) na
universidade, o desenvolvimento do
curso a distância em M&A, a implan-
tação de um instituto internacional em
M&A na África, além de fomentar a
transferência de tecnologia entre os
três parceiros envolvidos;

Em novembro, representantes da
Argentina, da Bolívia, do Brasil, da
Costa Rica, do Paraguai e do Uruguai
discutiram, na Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio (Fiocruz), a
formação de técnicos em saúde em
seus países. O seminário internacional
Formação de Trabalhadores Técnicos
em Saúde no Brasil e no Mercosul foi
um dos produtos da pesquisa;

A Fiocruz sediou em junho a reu-
nião do Comitê Coordenador do Pro-
grama Especial para Capacitação e
Pesquisa em Doenças Tropicais (TDR,
na sigla em inglês) da Organização
Mundial de Saúde (OMS). Foi a pri-
meira vez, em 31 anos, que o encon-
tro aconteceu nas Américas. O pro-
grama é uma iniciativa mundial de
colaboração científica com foco em
doenças infecciosas negligenciadas.
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missãoatribuída à Fiocruz
pelo programa Mais Saú-
de do Ministério da Saú-
de (MS) prevê a instalação
de novas unidades da Fun-

dação em outros estados, como Mato
Grosso do Sul, Rondônia, Piauí e Ceará,
até 2011. Essa expansão, de acordo com
o MS, consolidará a Rede Nacional de
Ciência e Tecnologia em Saúde e aten-
de ao objetivo de regionalizar o desen-
volvimento no setor. Em um outro esta-
do – o Paraná –, foi estruturada a mais
nova unidade, que já está em funciona-
mento: o Instituto Carlos Chagas. De
acordo com o MS, R$ 76 milhões serão
investidos para que os núcleos regionais
sejam implantados. Para o presidente
eleito da Fiocruz, Paulo Gadelha “o de-
senvolvimento do Brasil exige uma polí-
tica de capacitação tecnológica das re-
giões Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

A presença da Fiocruz nas três regiões é
considerada crucial para promover o de-
senvolvimento sustentável do país, ta-
refa em que contará com o apoio do
governo federal”.

A nova unidade em Curitiba vai
enfocar pesquisa, desenvolvimento e
produção de vacinas, em conjunto
com o Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar). “Já existe um patri-
mônio grande no Paraná e a Fiocruz
vem se somar ao Instituto de Tecnolo-
gia e às universidades do estado. A
parceria renderá não apenas produ-
tos novos e kits para diagnósticos. Ela
contribuirá para o desenvolvimento da
população”, disse o atual presidente
da Fundação, Paulo Buss. “Queremos
começar em breve um programa de
pós-graduação em parceria com o
Tecpar, para a formação de mestres e
doutores. Também faremos uma par-

ANos
quatro
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do Brasil
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saúde. “Prevenção é a palavra chave
num momento em que é previsto um
grande fluxo migratório para a região,
em razão dos megaprojetos das
hidroelétricas do rio Madeira. Temos
que buscar meios seguros de proteger
o trabalhador, a criança e a mulher”,
disse Buss. A unidade deverá ser cons-
truída em anexo do Centro de Medici-
na Tropical de Rondônia (Cemetron),
em Porto Velho. Um evento científico-
cultural está sendo preparado para
março de 2009 pela Secretaria estadu-
al de Saúde e a Fiocruz/Ipepatro para
discutir investimentos e trabalhos a se-
rem feitos, como a implantação de es-
pecializações, mestrados e doutorados.

Outro passo importante para a cons-
trução da Rede Nacional de Ciência e
Tecnologia em Saúde, e para a expan-
são da Fiocruz, ocorreu quando o minis-
tro José Gomes Temporão recebeu, em
junho, o terreno para a construção da
sede da Fundação no Mato Grosso do
Sul e anunciou a aplicação de R$ 20 mi-
lhões para implantar a nova unidade. O
prédio deverá ficar pronto em 30 meses.
“A construção do escritório é uma das
medidas para valorização do SUS. Os re-
cursos não podem ser vistos apenas
como um gasto, mas, sim, um investi-
mento”, afirmou o ministro. O terreno
doado pela Câmara de Vereadores de
Campo Grande tem cerca de 33 mil me-
tros quadrados. A unidade atenderá as
demandas regionais de ciência e tecno-
logia, pesquisa, ensino, cooperação, ser-
viços de referência e produção de
insumos. A produção deverá abranger
áreas como meio ambiente a agronegó-
cio; saúde da população indígena; saú-
de nas fronteiras; agravos e doenças pre-
valentes; e atuação no Pantanal e no
Cerrado. Depois do recebimento do ter-
reno houve a realização de um seminá-
rio que debateu a instalação da Funda-
ção. O infectologista Rivaldo Venâncio
da Cunha, responsável técnico pelo es-
critório da Fiocruz, disse não ver a fron-
teira próxima – com Bolívia e Paraguai –
como fator complicador: “a fronteira não
é um muro, e sim uma ponte para a vigi-
lância em saúde conjunta entre os paí-
ses, pela ótica da solidariedade que sem-
pre caracterizou a Fiocruz ao longo de
seus 108 anos de existência”.

Para Venâncio, a segunda maior
população indígena do Brasil “tem sé-
rias dificuldades pela disputa territo-
rial com fazendeiros, pelo acelerado
processo de aculturação decorrente
da urbanização de aldeias, além do
consumo do álcool. Alia-se a isso a
chegada das usinas de açúcar, que
têm usado como mão-de-obra os in-
dígenas. Esse afastamento das ori-
gens leva ao aumento de doenças
como tuberculose e DST”. O infecto-
logista diz que a região apresenta
agravos e doenças que não fogem da
realidade de outros centros. “A vio-
lência urbana e rural é problema sé-
rio e será objeto de investigação sob
a ótica da saúde pública e coletiva, e
não exclusivamente sob a ótica da
segurança. Outro aspecto é o da saú-
de ligada ao agronegócio. A indús-
tria sucroalcooleira tem renúncia fis-
cal em torno de R$ 1,5 bilhão ao ano,
que o estado deixa de arrecadar para
incentivá-la. Por isso, uma idéia é a
criação de um fundo setorial banca-
do pela indústria para projetos de pes-
quisa”, sugere Venâncio.

O Piauí também vai abrigar uma
unidade da Fundação. A nova unidade,
informalmente batizada de Fiocruz do
Sertão, vai funcionar em um terreno de
5 mil metros quadrados cedido pela
Universidade Federal do Piauí (UFPI). A
unidade fará pesquisas sobre o poder
medicinal de plantas nativas da região.
A instalação, segundo o governo
piauiense, possibilitará dois outros pro-
jetos: um de redução da mortalidade
materno infantil e a implantação de um
projeto de telemedicina.

Assim como no Mato Grosso do
Sul, a Fiocruz promoveu um seminário
para discutir a implantação de um es-
critório no Ceará. As negociações avan-
çam em dois eixos de atuação. Nas ati-
vidades de incorporação tecnológica,
o apoio da Fundação ao governo do
Ceará  tem como meta atrair a implan-
tação de indústrias de produção de me-
dicamentos e tecnologias de saúde. A
capacitação e qualificação dos profis-
sionais da atenção básica é o outro eixo
de colaboração. É a Fiocruz fazendo
jus à sua história de levar saúde e ciên-
cia para todos.

ceria com a Escola de Governo do
Paraná. Vamos ajudar o estado em
saúde e a Escola de Governo nos aju-
dará a desenvolver metodologias para
um bom governo”, afirmou Buss.

Em dezembro, Buss visitou Rondô-
nia, onde foi recebido pelo governa-
dor do estado, Ivo Cassol, e pelo pre-
feito de Porto Velho, Roberto Sobrinho.
Das reuniões participou o presidente do
Instituto de Pesquisas em Patologias
Tropicais em Rondônia (Ipepatro), Luiz
Hildebrando. O Ipepatro, que já atua
no estado em parceria com o governo
estadual e a Universidade Federal de
Rondônia (Unir), está em processo de
incorporação à Fiocruz. A ambos os go-
vernantes, Buss pediu apoio para a ins-
talação da unidade, cuja meta será a
prevenção de doenças próprias da re-
gião, a preparação de profissionais do
setor e o fortalecimento do sistema de


