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Pedra fundamental e maquete do novo prédio da Escola Nacional de Saúde Pública

OBRAS

A
Filipe Leonel

Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca
(Ensp/Fiocruz) deu um im-
portante passo para ser re-
ferência em laboratórios e

serviços. Em abril, a Ensp lançou a pe-
dra fundamental de seu Prédio de Labo-
ratórios, cuja estrutura organizacional
abrigará 23 laboratórios, vinculados a 5
departamentos. A edificação possibilita-
rá o desenvolvimento de novas pesqui-
sas, a ampliação da produção acadêmica
e a formação de recursos humanos.

Os laboratórios, que hoje funcionam
em locais variados, têm atuação diver-
sificada e multidisciplinar em alinhamen-
to com os eixos estratégicos da Fiocruz.
Os trabalhos desenvolvidos, muitas ve-
zes com parcerias técnico-científicas
nacionais e internacionais, estão vincu-
lados a 18 grupos de pesquisa do CNPq
e relacionados às áreas de ensino, ser-
viço de apoio diagnóstico, consultorias
e assessorias, programas de capacita-
ção e formação de quadros para o SUS.
As atividades práticas laboratoriais tam-
bém oferecem treinamento técnico para

dio viabilizará uma nova proposta de
gestão em C&T, por meio da criação
de dispositivos de organização, ade-
quação e integração dos laboratórios
em torno de redes de cooperação e
plataformas tecnológicas, proposta que
já está em curso em algumas unida-
des da Fiocruz. É nosso compromisso
dar continuidade e celeridade ao pro-
cesso de construção do prédio, garan-
tindo a execução do projeto”.

Além dos laboratórios, o prédio terá
espaços administrativos, escritórios
para pesquisadores e áreas técnicas de
apoio. Estarão abrigados no edifício os
laboratórios vinculados ao Centro de
Saúde Escola Germano Sinval Faria
(CSEGSF), aos departamentos de Ci-
ências Biológicas (DCB), de Endemias
Samuel Pessoa (Densp), de Saneamen-
to e Saúde Ambiental (DSSA) e de
Métodos Quantitativos em Saúde (DE-
MQS). A construção, com sete pavi-
mentos, ocupará uma área total de 7,9
mil metros quadrados. “Essa nova pers-
pectiva confere à Fiocruz um patamar
diferenciado e fortalece o papel rele-
vante dos laboratórios na saúde públi-
ca”, argumenta Adriana.

Pedra fundamental
Laboratórios fortalecem produção acadêmica institucional

outros departamentos da escola, unida-
des da Fiocruz e instituições de ensino
e pesquisa espalhadas pelo país. “A
construção do prédio significa não só a
ampliação do espaço físico, mas tam-
bém a adequação e a modernização
da infraestrutura laboratorial, aliada a
melhores condições de trabalho”, diz a
coordenadora de Serviços Ambulatori-
ais e Laboratoriais Adriana Hamond
Regua Mangia.

O polo será erguido no espaço do
atual estacionamento do prédio Joa-
quim Alberto Cardoso de Mello (Tor-
res Homem). A maquete está exposta
no hall dos elevadores da escola e a
obra deverá ser concluída num perío-
do de três a quatro anos. Diretor na
Ensp na ocasião do lançamento da
pedra fundamental, Antônio Ivo de Car-
valho, revelou que o planejamento para
construção do prédio iniciou em 2006
e traz o que há de mais moderno em
termos de biossegurança, qualidade
ambiental e suporte laboratorial. “Te-
remos uma estrutura à altura da nossa
representação na saúde pública hoje”,
destacou Carvalho. Para o novo dire-
tor da Ensp, Hermano Castro, “o pré-
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