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ais de 300 representan-
tes dos servidores da Fun-
dação reuniram-se de 13
a 16 de setembro no 5º
Congresso Interno da Fio-

cruz para discutir as diretrizes a serem
tomadas no cumprimento do compro-
misso social assumido pela instituição
e consolidar o Plano Quadrienal 2005-
2008. O Congresso definiu linhas de
ação da Fundação que são estratégi-
cas para área de saúde pú-
blica no Brasil, como a fa-
bricação de vacinas e
medicamentos, os progra-
mas de indução para desen-
volvimento de novos insu-
mos em saúde e o modelo
de assistência de referência
em saúde da instituição.

Para o vice-presidente de
Desenvolvimento Institucional
e Gestão do Trabalho da Fio-
cruz, Paulo Gadelha, o mode-
lo de gestão participativa con-
figurado pela instituição é um
dos componentes centrais da
sua capacidade de atender às de-
mandas da sociedade e criar um
envolvimento de seus trabalhado-
res em torno da dimensão social.
“O Congresso Interno é, ao mesmo
tempo, o resultado das recomenda-
ções e deliberações que geraram esse
modelo e uma parte integrante da ex-
periência de construir a gestão parti-
cipativa da Fiocruz”, conta.

Entre os principais temas debatidos
no Congresso e que tiveram definição
quanto às políticas a serem seguidas
pela Fiocruz nos próximos anos estão a
consolidação de uma agenda de prio-
ridades em pesquisa, consoante com a
agenda nacional de prioridades em pes-
quisa do Ministério da Saúde (MS), e
o fortalecimento da pesquisa em saú-
de, em parceria com universidades e
centros de pesquisa. Deverá ser
estabelecida, ainda, uma rede de pes-
quisas clínicas que envolva a participa-
ção de várias unidades da Fiocruz

atuando em diferentes etapas da ca-
deia de desenvolvimento tecnológico.

Nos próximos anos, a Fiocruz pre-
tende criar mecanismos que facilitem
a absorção das demandas do Sistema
Único de Saúde (SUS). Uma das pro-
posições surgidas é o incentivo ao de-
senvolvimento de biofármacos, consi-
derado uma área estratégica. O
fomento ao desenvolvimento de fito-
terápicos, por exemplo, incluirá a for-

mação de um banco de
germoplasma para
plantas medicinais e a
constituição de uma
coleção de extratos ve-
getais de referência.

Quanto à assistência farmacêutica,
será reforçada a política da Fiocruz de
apoiar as iniciativas oficiais do MS na
busca da redução dos preços de medi-
camentos e da ampliação do acesso
da população. Estão planejadas, ain-
da, a ampliação e a diversificação da
produção de vacinas, sobretudo as
virais, que são estratégicas para o SUS.

Modelo para
novas iniciativas

As práticas de gestão participati-
va assumidas pela Fiocruz acompa-
nham as questões em torno das políti-
cas de organização do Estado no que
diz respeito às formas de participação
e flexibilização que estão embutidas
na gestão pública. “Ao analisar a evo-
lução dos vários congressos, percebe-
mos que há uma atualização temática
das conjunturas vivenciadas”, conta
Gadelha. O primeiro deles, realizado
em 1988, foi marcado pela ruptura
com o período autoritário. A partir des-
se momento, o modelo procurou
reconstituir os mecanismos formais de
organização participativa.

Assim, as temáticas colocadas nos
Congressos Internos acompanham des-
de a construção das grandes diretrizes
da Fiocruz, que incluem as áreas de
pesquisa, ensino, desenvolvimento,
gestão, comunicação e informação,
até as demandas que a sociedade co-
loca pro país no campo da saúde pú-
blica e da ciência e tecnologia. Como
resultado, outras instituições têm pro-
curado a Fiocruz para avaliar formas
de adaptar essa experiência às suas
realidades. “Isso demonstra o proces-
so vivido pela Fundação pode servir de
modelo para outros órgãos do gover-
no”, ressalta o vice-presidente. “O Es-
tado precisa encontrar formas de in-
tegrar, no processo cotidiano da
gestão do setor público, formas
organizativas e participativas que ga-
rantam uma maior articulação en-
tre as atividades internas e exter-
nas das instituições”.

Congresso Interno define
metas da Fiocruz até 2008
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