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ENTREVISTA

O
novo presidente
da Fiocruz, o médico
Paulo Gadelha, que
tomou posse em

janeiro passado, afirma que
a Fundação deve ampliar, nos
próximos anos, o seu papel
de instituição estratégica do
Estado brasileiro para a área
da saúde. Em entrevista à
Revista de Manguinhos,
Gadelha diz que a Fiocruz
precisa fortalecer cada vez
mais características que a
acompanham desde a sua
criação, há mais de 100 anos,
e que lhe deram o sucesso,
a visibilidade e o
reconhecimento com que
conta hoje. Vigésimo-sétimo
ocupante de um cargo pelo
qual passaram Oswaldo Cruz,
Carlos Chagas e Sergio
Arouca, o presidente comenta
a atuação internacional da
Fundação, a abertura de novas
unidades pelo país e defende
uma reforma do Estado que
garanta flexibilidade à gestão.

Paulo
Gadelha
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Ricardo Valverde
e Wagner de Oliveira

Ampliar a participação da Fio-
cruz no cenário da saúde pública
como uma instituição estratégica do
Estado brasileiro tem sido uma
diretriz sua. Por que o senhor enten-
de que este posicionamento deve
nortear a Presidência da Fiocruz?

Para responder a essa pergunta é
bom olharmos para o passado da insti-
tuição. Componentes essenciais de sua
matriz original estão presentes até hoje
na Fiocruz e foram otimizados em perío-
dos que marcaram mais fortemente sua
história e consoli-
daram o sucesso, a
visibilidade e o re-
conhecimento da
Fundação. Entre
esses elementos
básicos que ani-
mam a Fiocruz, es-
tão o compromisso
com a resolução de
problemas relativos
a demandas sanitá-
rias e sociais por
meio da atuação
em uma ampla di-
versidade de cam-
pos, que abrangem
formulação e exe-
cução de políticas,
pesquisa multidis-
ciplinar, ensino e
formação de pes-
soal, vigilância epidemiológica, produção
de vacinas e medicamentos, entre ou-
tras atividades estratégicas para o país.
Tudo isso com a sinergia de uma confi-
guração institucional única, que incor-
pora toda a cadeia de inovação –
envolvendo pesquisa, desenvolvimen-
to, produção e serviços. Outra carac-
terística fundamental foi identificar
questões mais amplas do contexto so-
cial e político do país – a exemplo da
reforma urbana e constituição da ima-
gem cosmopolita da república emer-
gente, incorporação dos “sertões” e
ampliação do papel do Estado, que
marcaram o período áureo dos pionei-
ros –, traduzindo-os de forma a con-
ferir à saúde um papel privilegiado e
atribuir à Fiocruz protagonismo no

GRADUADO EM medicina pela Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), o cearense Paulo Ernani Gade-
lha Vieira, de 57 anos, presidiu a Asso-
ciação de Médicos Residentes do Rio
de Janeiro e a Associação Nacional de
Médicos Residentes. Mestre em medi-
cina social pela Uerj e doutor em saú-
de pública pela Fiocruz, foi vice-presi-
dente da Fundação de 2001 até o início
deste ano. Relator-geral da 12ª Confe-
rência Nacional de Saúde, em 2003, é
membro da Comissão Intersetorial de
Ciência e Tecnologia do Conselho Na-
cional de Saúde.

COM VASTA experiência na área de
pesquisa e docência, Gadelha foi um
dos principais responsáveis pela criação
da Casa de Oswaldo Cruz (COC), uma
unidade da Fiocruz, tendo sido seu
diretor de 1985 a 1997. Implementou
e coordenou o Museu da Vida da COC.
Foi coordenador-geral do 4º Congres-
so Mundial de Museus e Centros de
Ciências e curador de diversas exposi-
ções. Atuou como secretário-geral das
quatro edições do Congresso Interno
da Fiocruz, instância de deliberação
máxima para definição das grandes li-
nhas de atuação e dos modelos orga-
nizacionais da instituição.

À FRENTE da Abrasco (2005-2006),
presidiu o 11º Congresso Mundial de
Saúde Pública e do 8º Congresso Brasi-
leiro de Saúde Coletiva, em parceria com
a World Federation of Public Health
Associations (2006). É representante da
Fiocruz no processo de institucionaliza-
ção do Drugs for Neglected Diseases
Iniciative (DNDi), rede internacional de
pesquisa para combater a falta de me-
dicamentos eficazes para doenças como
malária, leishmaniose e Chagas.

INTEGRANTE DO Conselho Editorial da
Editora Fiocruz entre 1994 e 2005 e co-
ordenador da Editora entre 2001 e 2005,
é membro do Conselho Editorial das se-
guintes revistas: Salud, Cultura y Socie-
dade en America Latina: Nuevas pers-
pectivas históricas (Peru); Asclepio –
Revista de Historia de la Medicina y de
la Ciência (Espanha); Revista da Socie-
dade Brasileira de História da Ciência,
História, Ciências, Saúde – Manguinhos,
Revista Eletrônica de Comunicação In-
formação e Inovação em Saúde.

P E R F I L
processo mais amplo de construção da
nacionalidade e do Estado brasileiro.

A Fiocruz é muito associada às
realizações científicas do início do
século 20, mas também assumiu
papel fundamental para a articula-
ção da reforma sanitária e do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Como
aproveitar esse legado?

No período mais contemporâneo,
a ampliação de sentido da saúde e a
articulação com movimentos sociais se
deu com a Reforma Sanitária e a cons-
tituição do SUS, quando o tema da saú-
de foi construído como integrante
essencial do processo de reconquista
democrática e dos direitos de cidada-

nia. A Fiocruz foi
protagonista desta-
cada nesse proces-
so. Na sequência
da construção do
SUS, entretanto, a
área da ciência e
tecnologia só foi
incorporada como
tema central tardi-
amente e isso teve
efeitos sobre a ple-
na consolidação
dos elos do conjun-
to da Fiocruz com
o SUS, que só mais
recentemente ad-
quiriram uma nova
dimensão. Nesse
sentido, são exem-
plares a criação da
Secretaria de Ciên-

cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos
do Ministério da Saúde e a realização
da 2ª Conferência Nacional Ciência,
Tecnologia e Inovação em Saúde. Um
novo desdobramento dessa tendência
tem sido de extrema relevância para
ilustrar nosso argumento: o papel da
Fiocruz ganha dimensão especial com
a releitura sobre a importância do for-
talecimento e direcionamento do com-
plexo produtivo da saúde para a
construção de um desenvolvimento na-
cional inclusivo e direcionado pelas pri-
oridades sociais, tendo o projeto do
SUS como referência e mecanismo
indutor que constitui, a meu ver, uma
formulação de enorme potencial para
o desenvolvimento do SUS e fortaleci-
mento de sua base de apoio social.

“ “A Fiocruz ocupa
lugar privilegiado

para trabalhar
a interface

entre saúde e
desenvolvimento,
articulando sua
inserção no SUS
com a política de
desenvolvimento

industrial
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“ “O CDTS
será um dos

instrumentos mais
importantes para
suprir uma lacuna

do sistema
brasileiro de

inovação

A Fiocruz ocupa um lugar
privilegiado para trabalhar essa
interface entre saúde e desenvolvi-
mento, articulando sua inserção no
SUS com a política de desenvolvi-
mento industrial, como atesta
nossa participação no Grupo Execu-
tivo do Complexo Industrial da Saú-
de, Ciência e Tecnologia (Gecis), onde
estão presentes instâncias como os
ministérios da Saúde e de Ciência e
Tecnologia, BNDES e Casa Civil.

Definir os campos e os desenhos
organizacionais e programáticos que
responderão ao papel estratégico de
Estado da Fiocruz é uma tarefa central.
É o caso da cooperação internacional.
Na medida em que o Brasil assume
crescente relevância econômica e polí-
tica na arena internacional e conside-
rando que a saúde constitui um bem
público universal – objeto de coopera-
ção humanitária, tema de segurança,
área de fronteiras tecnológicas e de tro-
cas comerciais –, a cooperação em saú-
de se torna cada vez mais um assunto
prioritário nas relações internacionais.
O mesmo podemos pensar para a Es-
cola de Governo e a redefinição do pro-
jeto nacional, com uma nova forma de
entender o papel das unidades da Fio-
cruz em vários estados e a ampliação
de mais cinco novas unidades. Aqui
prevalece a diretriz de descentralização
regional da atividade de ciência e tec-
nologia e desenvolvimento do comple-
xo produtivo da saúde no contexto de
um projeto de integração nacional so-
lidário e equitativo.

Por todo o crescimento que ex-
perimentou nos últimos anos - do
qual o senhor participou ativamen-
te - e pela diversificação de ativida-
des que a Fiocruz mantém, é correto
supor que a Fundação se transfor-
mará nos próximos anos numa es-
pécie de Petrobras da saúde?

Mantidas as óbvias diferenças de
campo de atuação e das dimensões das
duas, eu diria que sim. O país precisa,
em setores estratégicos como a matriz
energética e agropecuária, de institui-
ções como a Petrobras e a Embrapa, que
garantam a mediação da atuação esta-
tal na formulação das políticas, suporte
ao desenvolvimento tecnológico e ca-
pacidade produtiva por meio da atuação

direta ou associada. A Fiocruz, na área
da saúde, como instituição estatal e do
Ministério da Saúde, já vem desempe-
nhando na prática este papel, mas ain-
da precisar trabalhar de forma mais
sistemática para maior consistência e
efetividade dessa missão.

De que maneiras a Fundação se
engajará, como uma instituição es-
tratégica do Estado, na elaboração
e definição de políticas para a saú-
de nas relações do Brasil com outros
países? E como funcionará o recém-
criado Centro de Relações Interna-
cionais em Saúde (Cris)?

Há uma compreensão, por par-
te do Ministério da Saúde e do Mi-
nistério das Relações Exteriores, desse
papel diferenciado da Fiocruz. É repre-
sentativo disso o fato de a Fundação
ter um escritório permanente na Áfri-
ca, acreditado para toda a Organiza-
ção dos Estados Africanos, para
atender uma prioridade da política ex-
terna brasileira. Estamos viabilizando,
com os dois ministérios, que a Fiocruz
seja o ponto focal da Agência Brasilei-
ra de Cooperação na área acadêmica
e de cooperação tecnológica em saú-
de. Quanto ao Cris, certamente terá um
papel fundamental, para além das ati-
vidades que a assessoria internacional
já exercia. Será um centro de inteligên-

cia, de reflexão e produção de termos
de referência e de indução e acompa-
nhamento de ações estruturantes da
cooperação internacional.

Nos próximos meses, com a
instalação de novas unidades regio-
nais da Fundação em cinco estados
brasileiros, a instituição cumprirá
uma das metas do programa Mais
Saúde, do governo federal. Que es-
pecificidades essas unidades tra-
zem para a pesquisa e o avanço da
saúde pública, tendo em vista as
características geossanitárias de
cada região?

A criação das unidades é norteada
por dois requisitos: ser ponto de articula-
ção e cooperação para o desenvolvimen-
to regional, ao lado de instituições de
saúde e ciência e tecnologia regionais; e
identificar novos temas ou reforço de
objetos de atuação da Fiocruz que apre-
sentem vantagens comparativas pelo
acúmulo de conhecimento e/ou  contex-
tos sociossanitários e  ambientais.  No
Mato Grosso do Sul vamos trabalhar a
questão da saúde das fronteiras, pois o
estado tem uma área extensa de frontei-
ra seca. As fronteiras são um tema rele-
vante, ligado a relações internacionais,
vigilância em saúde e dinâmica econômi-
ca e social. Também trabalharemos com
os biomas do Cerrado e do Pantanal e
avaliaremos as consequências do desen-
volvimento agropecuário para a saúde.
Outro foco será a saúde indígena, na re-
gião, o Centro-Oeste, que tem a segun-
da maior população indígena do país.

Outro exemplo: o Ceará tem exce-
lência reconhecida que nos permitirá
desenvolver o projeto de um centro de
referência nacional em medicina preven-
tiva e saúde da família e de desenvolvi-
mento e produção de fitofármacos e
medicamentos. Outro caso é o de Ron-
dônia, onde o Instituto de Pesquisa em
Patologias Tropicais (Ipepatro), será incor-
porado à Fiocruz. Naquele estado, além
de se dedicar à malária e a outras doen-
ças comuns na região e de já apresentar
acúmulo em desenvolvimento tecnoló-
gico, a unidade deverá desenvolver em
conjunto com outras unidades da Fiocruz
estudos para se antecipar e propor me-
didas que minimizem o impacto da cons-
trução das hidrelétricas do Rio Madeira
sobre o quadro de saúde e o ambiente.
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“ “A Fundação
precisa de uma

legislação
específica,

porque está ao
mesmo tempo na
área econômica
e na área social

Até o final de 2010 deverá co-
meçar a funcionar na Fiocruz o Cen-
tro de Desenvolvimento Tecnológico
em Saúde (CDTS), cujo objetivo é ge-
rar tecnologias para produzir novos
fármacos, vacinas e reagentes para
diagnóstico, apoiando pesquisas
nas áreas de genômica, proteômi-
ca, nanotecnologia e bioinformáti-
ca, entre outras. Quais os ganhos
para o Brasil?

O CDTS será um dos instrumen-
tos mais importantes para suprir uma
lacuna do sistema brasileiro de inova-
ção, que é o fato de o país dispor de
indicadores satisfatórios na produção do
conhecimento, mas nem sempre con-
tar com equipamentos e plataformas
que permitam desenvolver produtos.
Isso ocorre com aqueles projetos que
são candidatos a fabricar vacinas e me-
dicamentos e que muitas vezes esbar-
ram na fase pré-clínica, que precisa ser
realizada para que se saiba se os pro-
dutos de fato são viáveis. O CDTS vai
permitir, a pesquisadores internos e ex-
ternos, a oferta de plataformas que da-
rão suporte às etapas envolvidas no
desenvolvimento de um produto. Vai,
assim, expressar uma mudança impor-
tante na Fiocruz, que será a de ampliar
internamente as ofertas de plataformas
comuns e o trabalho compartilhado ao
mesmo tempo em que oferecerá a mes-
ma estrutura para grupos de pesquisa
de fora da instituição. O CDTS será um
centro para o país. A articulação já está
sendo feita e será fundamental para a
ideia de firmar a Fundação como uma
instituição nacional. Isso significará uma
mudança de cultura e a possibilidade
de fazer trabalhos compartilhados, que
é benéfica a todos.

A mudança do modelo organi-
zacional da Fiocruz será um tema em
destaque nos próximos meses. A ex-
periência da Fundação, principalmen-
te no aprofundamento da discussão
de novos modelos de organização
das instituições públicas, poderá con-
tribuir para o governo no processo
de reavaliação e aprimoramento da
administração pública?

Há necessidade de uma reforma
do Estado que incorpore um novo mo-
delo organizacional. Hoje, com a crise
econômica mundial, vemos o retorno

e o reconhecimento do papel do Esta-
do, um movimento para que os gover-
nos estejam presentes de maneira
adequada às demandas da sociedade.
A Fiocruz representa um modelo que
atende de maneira clara a esse com-
promisso. Ela é formuladora e parte das
respostas às demandas da população.
E produz medicamentos e vacinas, fa-
zendo intervenções diretas na saúde
pública. Esse Estado precisa ter uma
nova conformação e assim designar a
possibilidade de mais autonomia para
a gestão de pessoal, dada a necessida-
de de qualificação profissional. Tendo
em vista os desafios tecnológicos, a
falta de autonomia para gestão de re-
cursos humanos é um empecilho de
grande monta. No campo internacio-
nal também. A legislação atual é uma
barreira porque dificulta mecanismos
mais ágeis para a instalação de escri-
tórios e para a alocação de servidores
e contratação de pesquisadores no ex-
terior, entre outros aspectos.

A Fiocruz responde basicamente
a demandas da política de saúde, por-
tanto nessa conformação que buscamos
ela não pode ser modelada nem como
uma autarquia, o que a impediria de
dispor de uma série de requisitos ine-
rentes ao processo produtivo, e nem
como uma empresa que esteja compe-

tindo no mercado pela sua sustentabili-
dade. O que define o portfolio de de-
senvolvimento e produção não é a
lucratividade, mas uma lógica como a
que se viu no caso do antirretroviral Efa-
virenz. Garantir a acessibilidade ao
insumo é a questão fundamental; o su-
perávit em relação aos custos é um as-
pecto secundário. Menos que o preço
final, o ganho está em garantir o aces-
so ao medicamento e servir de instru-
mento de regulamentação quando
estamos diante de uma empresa mono-
polística que aplica preços exorbitantes.

Portanto, precisa haver flexibili-
dade, mas num contexto de vínculo e
proteção pelo Estado. Essa nova con-
formação não pode ser aplicada au-
tomaticamente aos modelos jurídicos
existentes. O Estado tem que ser efi-
ciente em sua atuação, ter capacida-
de de indução e execução direta e
outros determinantes, que não estão
presentes no mercado e nem nas em-
presas públicas. Não existe hoje um
modelo que possa ser aplicado à com-
plexidade da Fiocruz. A Fundação pre-
cisa de uma legislação específica,
porque está ao mesmo tempo na área
econômica e na área social. Por isso,
e por estar articulada à ação estatal,
precisa redefinir seu modelo jurídico,
dentro de um remodelamento mais
amplo do Estado.

Depois de ter sido o fundador
da Casa de Oswaldo Cruz, há mais
de 20 anos, e de ter uma trajetória
dedicada também à história e à pre-
servação da memória, como o se-
nhor se sente à frente da Fundação?

É uma enorme responsabilidade,
em uma situação de muito incentivo e
muita energia. Conta bastante o fato
de saber que temos um lastro, uma tra-
dição de realizações e um processo
coletivo que nos garante que não
estamos sós. Associado à capacidade de
resposta da Fiocruz, está o fato de aqui
existir uma gestão participativa, que é
bastante arraigada na instituição. Isso
nos faz sentir como integrantes de uma
coletividade, de uma missão que é
traduzida pela expressão “Orgulho de
ser Fiocruz”. Esse sentido de orgulho,
responsabilidade e compartilhamento
dá um pouco conta do sentimento de
estar à frente da Fundação.


