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esde a infância, os brasi-
leiros carregam a Fiocruz
consigo: a Fundação é um
dos maiores produtores
públicos de vacinas do Bra-

sil e responde por cerca de um terço dos
imunizantes consumidos no país. São
aproximadamente 100 milhões de do-
ses produzidas por ano para abastecer
o Programa Nacional de Imunizações
(PNI). Então, se na última campanha con-
tra a poliomielite você levou uma crian-
ça para receber as gotinhas da vacina
Sabin, saiba que colaborou com o tra-
balho realizado pela Fiocruz. No entan-
to, existem diversas outras formas de
contribuir para que a instituição conti-
nue desempenhando a sua missão de
promover a saúde e a cidadania e disse-
minar conhecimento científico.

Por exemplo, se você tiver alguma
dúvida sobre como se prevenir da den-
gue, uma boa solução é procurar o ser-
viço Fale Conosco oferecido pelo Por-
tal Fiocruz. Já se você quiser sugerir

uma estratégia para melhorar as ativi-
dades desenvolvidas pela Fundação, a
Ouvidoria Fiocruz está de portas aber-
tas para receber suas opiniões. Ou, se a
intenção é conhecer a instituição e
aprender de forma lúdica e interativa
sobre ciência e saúde, o caminho é en-
trar em contato com o Museu da Vida.

Internautas querem
saber sobre cursos

e doenças

Lançado em 25 de maio de 2005,
mesmo dia em que a Fiocruz completa-
va 105 anos, o Portal Fiocruz trazia en-
tre suas novidades o sistema Fale
Conosco, um canal de comunicação en-
tre o usuário e a Fundação. Logo no pri-
meiro dia de funcionamento, o serviço
recebeu cerca de 150 mensagens. Des-
de então, o Fale conosco recebe anual-
mente milhares de solicitações: de janei-
ro a novembro de 2008, já foram mais
de 7 mil pedidos, incluindo até deman-
das que chegam do exterior, principal-
mente da América Latina.

A maioria dos internautas que usam

CIDADANIA

D
o serviço busca informações sobre cur-
sos e recursos humanos. “Neste ano,
muitas mensagens abordavam temas
como febre amarela, devido aos casos
registrados na Região Centro-Oeste,
dengue, por causa das mortes ocorridas,
sobretudo, no Rio de Janeiro, e rubéola,
por conta da campanha de vacinação do
Ministério da Saúde”, conta a analista
de comunicação Michele Nacif, respon-
sável pelo gerenciamento do sistema.
“Sempre que um assunto fica em evi-
dência na mídia, já nos preparamos para
um aumento do número de solicitações
sobre aquele tema”.

Para responder às mensagens, a
equipe conta com o auxílio de 350 con-
sultores das diversas áreas de atuação
da Fiocruz. É com a ajuda deles que ela
consegue encontrar com agilidade as
respostas dentro de um universo de mais
8 mil funcionários distribuídos em deze-
nas de órgãos e unidades em todo o
Brasil. Em geral, o usuário tem o retorno
para suas questão no prazo de três a cin-
co dias. Demandas mais complexas po-
dem demorar até dez dias, mas o

Aos olhos
da população

Pergunte, opine, critique,
visite: a Fiocruz conta com
a sua participação
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internauta é avisado de que seu pedido
já está sendo processado. “O importan-
te é que ninguém fica sem resposta.
Mesmo quem nos procura com questões
que fogem da alçada da Fiocruz recebe
indicações de quais outras instituições
devem ser procuradas”, destaca a ana-
lista, que já planeja uma nova atualiza-
ção da ferramenta com possibilidade de
conhecer melhor o perfil e medir a satis-
fação do usuário.

De olhos e ouvidos
bem abertos: reclame,

sugira, elogie

Todo cidadão também pode partici-
par do controle e da avaliação dos servi-
ços prestados pela Fiocruz. Para isso,
basta encaminhar reclamações, denún-
cias, sugestões e elogios para a Ouvido-
ria da instituição. Desde sua criação, em
2004, por demanda dos próprios traba-
lhadores reunidos no 4° Congresso In-
terno da Fiocruz, o órgão já recebeu
quase 3 mil comunicações. Estas che-
gam, principalmente, pela internet, mas
o usuário pode usar também telefone,
fax, carta ou marcar uma reunião pes-
soalmente com o ouvidor. Há ainda mais
uma alternativa: escrever sua mensagem
e depositá-la em uma das caixas da Ou-
vidoria espalhadas pelos prédios da Fun-
dação. Em breve, as unidades assisten-
ciais da Fiocruz também possuirão

quadros de aviso por meio dos quais a
Ouvidoria divulgará suas atividades.

São apenas quatro anos de experiên-
cia, mas o serviço pouco a pouco está se
tornando conhecido e utilizado pelo pú-
blico. De 2005 para 2008, o número de
comunicações recebidas praticamente
dobrou. O serviço de ouvidoria pública no
Brasil é relativamente recente, com um
pouco mais de 20 anos, contudo já faz
parte do programa de governo. “É impor-
tante frisar que a Ouvidoria não é uma
central de informações nem tem poder de
polícia, como algumas pessoas ainda con-
fundem”, explica o ouvidor da Fiocruz,
João Quental. “Nossa principal atribuição
é receber, examinar e encaminhar às áre-
as competentes as manifestações do ci-
dadão sobre o atendimento prestado pela
Fiocruz, propondo, sempre que necessá-
rio, a adoção de medidas corretivas e pre-
ventivas, contribuindo, assim, para a ele-
vação do grau de satisfação do usuário”.

Para cumprir essa atribuição, a Ou-
vidoria requer total independência, in-
clusive autonomia financeira e acesso
facilitado a qualquer documentação. No
entanto, a primeira instância à qual o
cidadão deve recorrer não é a Ouvido-
ria. “Muitas vezes, o problema pode ser
resolvido no próprio local onde ele ocor-
reu, sem a necessidade da interferência
do ouvidor, agilizando a solução”, res-
salta Quental, acrescentando que, em

2008, a Ouvidoria Fiocruz passou a aten-
der não só o público externo, mas tam-
bém o interno. “A ouvidoria interna vem
a ser mais um ingrediente da gestão par-
ticipativa, marca da Fiocruz”.

Quando o problema é levado ao
conhecimento da Ouvidoria, o usuário
recebe uma resposta, em média, dentro
de cinco a dez dias. “Ninguém fica sem
resposta e o atendimento é personaliza-
do”, comenta Quental. “Assim, as pes-
soas se sentem respeitadas e a grande
maioria fica satisfeita”. Atualmente, a
Ouvidoria tem feito um trabalho de apro-
ximação e divulgação de suas atividades,
sobretudo, junto a três unidades da Fio-
cruz: o Centro de Saúde da Escola Naci-
onal de Saúde Pública (Ensp), o Instituto
de Pesquisa Clínica Evandro Chagas
(Ipec) e o Instituto Fernandes Figueira
(IFF), que prestam serviços de assistên-
cia médica e, portanto, têm um contato
mais direto com o público externo. Os
serviços assistenciais especializados
atendem por ano, aproximadamente, 90
mil pacientes, enquanto os serviços de
atenção básica a saúde somam mais de
187 mil atendimentos anuais.

Museu da Vida: o
anfitrião da Fiocruz

Caso você não conheça a Fiocruz e
deseje saber mais sobre a história e o
trabalho da instituição, saiba que pode
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agendar uma visita gratuita, sendo
uma das portas de entrada o Museu da
Vida, departamento da Casa de Oswal-
do Cruz (COC) da Fiocruz que tem como
objetivos informar e educar em ciência,
saúde e tecnologia de forma lúdica e cri-
ativa, através de exposições, oficinas,
multimídias, teatro e outras atividades.

“Desde sua abertura ao público, em

tras atividades de divulgação de caráter
científico, educativo e cultural. Assim, o
Museu da Vida contribui ativamente
para a política nacional de popularização
e educação em ciências”.

Entre 2001 e 2007, o número de vi-
sitantes nos espaços do Museu e nas bi-
bliotecas da Fiocruz aumentou de 168 mil
para mais de 340 mil. Este crescimento é

contadores de histórias e até o Gyrotec,
adaptação de um experimento da Agên-
cia Espacial Americana (Nasa) para capa-
citar jovens astronautas.

“O que motivou a criação do projeto
foi o interesse de incrementar o processo
de democratização da cultura científica,
buscando novos públicos, especialmente
os que não tinham acesso aos museus de

vacina contra febre amarela
pode causar algum efeito
adverso? O biofármaco alfa-
epoetina tem quais indica-
ções e contra-indicações?

Em quanto tempo libera-se o resultado do
teste rápido para HIV? Na dúvida sobre
vacinas, biofármacos e reativos para diag-
nóstico fabricados pelo Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos (Biomangui-
nhos) da Fiocruz, ligue 0800 210 310. Este
é o número da Divisão de Atendimento
ao Cliente e Pós-marketing de Biomangui-
nhos, onde a equipe gerenciada pela bio-
médica Linda Khalili Boukai e a médica da
ASCLIN Maria de Lourdes Sousa Maia
atendem a uma média de 200 telefone-

mas por mês. As dúvidas são dirimidas por
profissionais especializados, como biomé-
dicos, biológos, farmacêuticos, enfermei-
ros e médicos da Assessoria Clínica de Bi-
omanguinhos. O serviço é diferenciado
porque coloca o público em contato direto
com especialistas, que, em casos específi-
cos, chegam a ligar para a casa da pessoa
que solicitou informações ou tem dúvidas
sobre um produto da unidade. As pergun-
tas variam desde as condições recomen-
dadas para o amazenamento até os resul-
tados ideais de performance dos produtos.
As ligações vêm de representantes do setor
de saúde nas esferas federal, estadual e
municipal; de profissionais da saúde que
atuam em instituições públicas ou priva-

das; e também de cidadãos comuns.
Assim como as vacinas, o Canal Saú-

de da Fiocruz, que veicula programas
televisivos, também mantém um elo de
diálogo com a população. O Serviço de
Atendimento ao Telespectador (SAT) do
Canal mantém uma linha 0800 para es-
clarecer dúvidas dos telespectadores. As
demandas mais freqüentes são para su-
gestão de  pautas,  pedidos de reprises
de programas,  esclarecimentos de dúvi-
das quanto à sintonia do Canal Saúde
ou para saber em que canal é possível
assistir a programação na cidade onde o
telespectador reside. Elogios e reclama-
ções também são bem-vindos. O telefo-
ne do Canal Saúde é o 0800-701-8122.

Informações sobre vacinas e vídeos

1999, o Museu da Vida atua como um
importante espaço de contato e relacio-
namento da Fiocruz com a sociedade.
Sua missão é promover a educação, a
divulgação e a comunicação em ciênci-
as e saúde”, explica o chefe do Museu
da Vida, Pedro Paulo Soares. “Para rea-
lizar essa missão, foram criados espaços
museológicos abertos à visitação no
campus de Manguinhos. Nesses espa-
ços, são apresentadas exposições e ou-

atribuído, em parte, ao início das opera-
ções do Ciência Móvel – Vida e Saúde
para Todos, projeto do Museu da Vida
destinado a percorrer a região Sudeste
com exposições e atividades de divulga-
ção científica. Desde outubro de 2006,
esse caminhão da ciência já visitou 34
cidades transportando tubos musicais,
espelhos sonoros, planetário inflável, mi-
croscópios, mini-usina hidrelétrica, pilha
humana, câmaras escuras, jogo da água,

ciência, como os dos municípios do interi-
or do Sudeste”, afirma o coordenador do
projeto, Ribamar Ferreira. “Podemos ob-
servar que o projeto desperta grande inte-
resse e desejo de que ele volte à cidade”.
A cada viagem o projeto atrai um públi-
co de quase 6 mil visitantes, principal-
mente estudantes do nível fundamental
e médio. “Consideramos também da
maior importância o diálogo com os pro-
fessores locais, normalmente ávidos por

A
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trocas com os grandes centros de ciên-
cia”, aponta Ribamar.

Para os professores interessados em
ampliar a cultura científica e instigar a
curiosidade de seus alunos, o Museu da
Vida promove, regularmente, encontros,
oficinas, mini-cursos, ciclos de palestras
e seminários. Oferece também auxílio
pedagógico na preparação da visita dos

Portal Fiocruz
www.fiocruz.br

Fale Conosco
www.fiocruz.br/faleconosco

Ouvidoria
www.fiocruz.br/ouvidoria

Tel.: (21) 3885-1762

Museu da Vida
www.museudavida.fiocruz.br

Tel.: (21) 2590-6747

Canal Saúde
0800 701 8122

Biomanguinhos
0800 210 310

estudantes ao Museu. Neste caso, a pro-
posta é elaborar, em conjunto com os
docentes, roteiros específicos de visita-
ção que aproveitem ao máximo os es-
paços e recursos do Museu e atendam
às necessidades e expectativas dos alu-
nos. Essa preparação se inicia ainda na
escola, continua durante a exploração
dos espaços temáticos do Museu e ter-
mina com a troca de experiências dos
alunos em sala de aula.

O Museu da Vida busca contribuir
para a formação inicial e continuada dos
professores e aumentar cada vez mais o
diálogo com esses profissionais. Cerca
de 3 mil docentes – da rede pública e
privada, da educação infantil a profes-
sores universitários – foram atendidos
em 2008 pelo Serviço de Educação em
Ciências e Saúde do Museu da Vida.
“Aqueles que nos procuram têm inte-
resses variados”, dizem a coordenadora
do Serviço, Carla Gruzman, e a respon-
sável pela ação educativa do Museu jun-
to aos professores, Bianca Reis. “Eles
buscam contribuições para sua forma-
ção profissional e idéias para a elabora-
ção de materiais educativos nas escolas,
além de subsídios para a realização de
trabalhos temáticos que se prolongam
mesmo após a visita ao Museu, entre
outros”, exemplificam as educadoras.

Inúmeras são as formas de participar
do trabalho desenvolvido pela Fiocruz. Da

mãe que leva o filho para tomar as goti-
nhas contra a pólio à professora que
capricha no planejamento das aulas de
ciência a partir das dicas do Museu da Vida,
passando pelo cidadão que reivindica seus
direitos por meio da Ouvidoria: a Fiocruz
faz parte da vida dos 190 milhões de bra-
sileiros e está de portas abertas para você
que quer contribuir com a Fundação.

1986
A Prefeitura de Curitiba cria a
primeira ouvidoria pública no país.

1992
A Lei nº 8.490/92 cria a Ouvidoria-
Geral da República na estrutura
regimental básica do Ministério
da Justiça.

19991999199919991999
 Estado de São Paulo promulga a
lei de proteção ao usuário do serviço
público e determina a criação de
ouvidorias em todos os órgãos
estaduais.

2002
O Decreto nº 4.490/02 cria a
Ouvidoria-Geral da República na
estrutura regimental básica da
Corregedoria-Geral da União.

2003
A Lei nº 10.683/03 transforma a
Corregedoria-Geral da União em
Controladoria-Geral da União,
mantendo dentre as suas competências
as atividades de Ouvidoria-Geral.

2004
A Lei nº 10.689/04 ajusta a denomi-
nação de Ouvidoria-Geral da Repú-
blica para Ouvidoria-Geral da União,
que, pelo Decreto nº 4.785/03, tem
entre outras, a competência de
coordenar tecnicamente o segmento
de ouvidorias do Poder Executivo
Federal.

2004
A Portaria n° 271/2004 da Presidência
da Fiocruz cria a Ouvidoria Fiocruz,
que nasceu com o propósito de
ampliar os canais de comunicação
com a sociedade e ser mais um
instrumento efetivo de gestão e
transformação institucional, corrigin-
do e aperfeiçoando, a partir das
demandas do cidadão, os serviços
prestados pela instituição.

Na página ao lado, atividades do
Museu da Vida. Acima, à esquerda,
Michelle Nacif e Thaís Isél, do Fale
Conosco e, ao lado, equipe da
Ouvidoria

Aspectos da
história da
ouvidoria no Brasil


