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BRASIL

Fiocruz inaugurou suas
novas instalações no
Ceará, construídas em
um terreno de 32 hec-
tares cedido pelo go-

verno do estado e situado no Polo
Industrial e Tecnológico da Saúde
(Pits), no município de Eusébio, li-
mítrofe com Fortaleza. A Fiocruz
Ceará terá a primeira unidade de
produção da Fundação fora do Rio
de Janeiro, o Centro Tecnológico de
Plataformas Vegetais (CTPV). Será
ainda o primeiro parque do Brasil a
integrar projetos de inovação tecno-
lógica na produção de medicamen-
tos, insumos e diagnósticos, para
atender da saúde básica à medici-
na de alta complexidade.

Para o governador do Ceará,
Camilo Santana, com a Fiocruz e o
Pits o estado se insere no centro dos
avanços em saúde pública no Bra-
sil. “Nenhum país se desenvolve
sem investir em pesquisa e tecnolo-
gia. Esse é o caminho, um divisor
de águas para o Ceará e um marco
importante que muito nos honra”.
Entre as obras estruturais do estado
para a região estão os quase 14
quilômetros da rodovia CE-010 que
levam até o Pits e o acesso local até
a sede da Fiocruz, feito pela Secre-
taria da Infraestrutura do Ceará.

A presidente da Fiocruz, Nísia
Trindade Lima, classificou a inau-
guração da sede como um marco
para o estado e para o Brasil. “Nos-

A
sa visão é a de construirmos um
novo modelo econômico que nos
ajude a pensar um projeto de país
soberano e mais justo”. Ela citou
projetos em andamento em diag-
nósticos e produção de biofármacos,
em parceria com instituições esta-
duais. O prefeito de Eusébio, Aci-
lon Gonçalves, frisou os esforços de
todos os que trabalharam para a
construção do equipamento. Segun-
do ele, a Fiocruz se tornou referên-
cia no município. “Posso dizer que
temos o maior polo tecnológico de
saúde do Brasil”.

O projeto da nova sede no Ceará
foi idealizado há mais de uma déca-
da, a partir de uma visão da ciência,
tecnologia e inovação como pilares
fundamentais para a redução das de-
sigualdades regionais brasileiras. A
criação da Fiocruz Ceará se deu por
meio de esforços da Fundação, dos
governos do estado e do município
de Eusébio, além de universidades
cearenses, e tem como objetivo pro-
duzir novas abordagens, alternativas
e inovações que favoreçam a conso-
lidação do SUS e, em consequência,
promovam inclusão social e fortale-
cimento da democracia. Um dos ob-
jetivos da implantação do Centro
Tecnológico de Plataformas Vegetais,
por meio do Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos (Bio-Mangui-
nhos/Fiocruz), é contribuir para o in-
cremento do Complexo Econômico
Industrial da Saúde e estimular o de-

senvolvimento local sustentável no
entorno do empreendimento, no Ce-
ará e no Nordeste.

O polo do Ceará vai usar maté-
rias-primas do bioma nordestino
para desenvolver produtos inovado-
res. O novo Centro Tecnológico será
dedicado à produção de vacinas e
outros biofármacos a partir de pla-
taformas vegetais, sendo a primei-
ra unidade do gênero na Fiocruz.
Uma linha de ação é a produção de
um biofármaco, a partir de células
de cenoura, para tratamento da do-
ença de Gaucher (enfermidade ge-
nética rara que causa aumento do
baço e do fígado).
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A área de doenças degenerati-
vas é outra que está na mira da Fio-
cruz para futuras pesquisas na
unidade. A expectativa é atrair ou-
tros empreendimentos e parcerias na
área acadêmica e empresarial, in-
cluindo startups. A sede do Ceará
tem um prédio para ensino, com
capacidade para 560 alunos, e ou-
tro para pesquisas, com 15 labora-
tórios — dois deles com nível de
biossegurança elevado.

O investimento na nova sede foi
de R$ 180 milhões. De acordo com
o diretor da Fiocruz Ceará, Antônio
Carlile Lavor, o projeto também pre-
vê “o desenvolvimento de pesqui-
sas e produção compartilhada de
conhecimentos, com foco nas po-
pulações do campo, da floresta, das
águas e de regiões urbanas vulne-
ráveis, além das relações da Fiocruz
com o município de Eusébio, onde
está instalada, com a sua popula-
ção e seu ambiente”.

Desenvolvimento
tecnológico

O Ceará se mostrou um local estra-
tégico para consolidação da Fiocruz na
região, assim como para a distribuição
de tecnologias – cerca de 75% de sua
população é dependente exclusivamen-
te do SUS. O estado é pioneiro no Brasil
no desenvolvimento dos programas de
Agentes Comunitários de Saúde e Saú-
de da Família. A implantação da unida-
de no estado se iniciou com a criação do
Polo Industrial e Tecnológico da Saúde,
do qual a Fiocruz é a instituição-âncora.

A chegada da Fundação ao Ceará
mostrou o potencial para crescimento da
economia por meio do setor industrial da
saúde, o que levou a Agência de Desen-

volvimento do Estado do Ceará (Adece)
a instituir uma Diretoria de Saúde. Segun-
do Lavor, o Brasil apresenta uma forte
dependência de importação dos produ-
tos para a saúde, tanto na linha de fár-
macos e medicamentos quanto insumos
para laboratórios e equipamentos. “Há
um campo aberto para o crescimento do
setor industrial para a saúde”, disse.

Espera-se que a nova base científica
e tecnológica da região atraia indústrias
e também estimule o crescimento e a cri-
ação de indústrias locais, levando ao de-
senvolvimento do mercado de saúde
regional e ao fortalecimento do Polo In-
dustrial e Tecnológico da Saúde. Para
chegar a estes objetivos, definiu-se como
áreas prioritárias para a atuação da Fio-
cruz Ceará o fortalecimento da Estraté-
gia de Saúde da Família, por meio da

Estudantes visitam instalações da
Fiocruz Ceará, em Eusébio (Foto:
Marcos Studart/Governo do Ceará)
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qualificação dos professores e pes-
quisadores, e o desenvolvimento indus-
trial na área de saúde, dirigido para a
produção de medicamentos, equipa-
mentos e outros insumos.

Saúde e
ambiente

Um dos focos da Fiocruz Ceará é a
área de saúde e ambiente. O setor de-
senvolve ações de pesquisa, ensino, co-
operação e produção compartilhada de
conhecimentos com foco nas populações
do campo, da floresta, das águas e de
áreas urbanas vulneráveis, priorizando os
seguintes eixos: impactos de grandes
empreendimentos; saúde, saneamento,
água e direitos humanos; atenção pri-
mária em saúde, ambiente e trabalho; e
formas sustentáveis de usufruto do terri-
tório e sua relação com a saúde.

A Rede de Saúde, Água, Saneamen-
to e Direitos humanos para o Semiárido,
liderada pela Fiocruz Ceará em parceria
com instituições acadêmicas e movimen-
tos sociais, desenvolve um projeto que
tem como uma de suas ações a organi-
zação de uma especialização em edu-
cação popular, promoção e vigilância da
saúde no contexto da convivência com
o semiárido. Esse projeto é financiado
pelo Ministério da Saúde e teve início
em 2018, com previsão de lançamento
do edital para participação no curso em
agosto, sendo potencializado pelas re-
des de Educação Popular e Agroecolo-
gia/Convivência com o Semiárido.

Outra ação estratégica é o projeto
de pesquisa Ação no Entorno do Polo
Industrial e Tecnológico da Saúde: Inter-
faces entre a Comunidade, Território e a
Saúde da Família, Ambiente e Trabalho.
O projeto teve início em 2017 e gerou
vários subprojetos: Avaliação da Inserção
da Saúde nos Estudos Ambientais do Pits;
Intersetorialidade e Participação Social
para a Criação da Unidade de Conser-
vação da Lagoa da Precabura; Resistên-
cia Cruzada Agrotóxicos-Antibiótico na
Avaliação dos Impactos Ambientais de
Diferentes Sistemas de Manejo Agríco-
la, Estudo de Caso em Eusébio; e Aci-
dentes de Trabalho – Estudo Qualitativo
das Práticas dos ACs em Eusébio.

O Observatório de Saúde das Popula-
ções do Campo, da Floresta e das Águas

(Obteia) é uma parceria com o Nesp/UnB.
Em 2018 vão ocorrer devolutivas de pes-
quisa em dez territórios (Tauá-CE, Ilha de
Maré-BA e Nova Santa Rita-RS, estas já
realizadas; e Rio Verde-GO, Cumbe-CE,
Melgaço-PA, Quilombo do Campinho-RJ,
Vale do São Francisco-PE, Grão Mogol-MG
e Babaçulândia-TO). Dentre os projetos de
pesquisa do Obteia no Ceará estão a Pes-
quisa Avaliativa da Implementação da
Política Nacional de Saúde Integral das Po-
pulações do Campo, da Floresta e das
Águas (PNSIPCFA) – Dados Quantitativos;
Revisão Integrativa de 2000 a 2017 de In-
dicadores Qualitativos em Saúde Rural; e
Análise da Saúde e da Estratégia da Saú-
de da Família da População do Campo,
da Floresta e das Águas na Visão dos Mo-
vimentos Populares do Ceará. Também está

sendo desenvolvida uma parceria com a
Área de Saúde da Família da Fiocruz Cea-
rá no Desenvolvimento do Projeto de Ava-
liação do Impacto na Saúde do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, por meio
de oficinas de cartografia social envolven-
do mais de 30 comunidades.

Como novas perspectivas destacam-
se a criação do Grupo de Estudos e Pes-
quisas Participativas em Saúde (Gepps) e
o desenvolvimento de capacidade analí-
tica para a Fiocruz Ceará atuar sobre a
temática dos agrotóxicos e a qualidade
de água na perspectiva da toxicologia.
Entre os eventos estratégicos da semana
de inauguração do campus da Fiocruz
Ceará foram promovidos o Seminário In-
ternacional Seca e Saúde e a 2a Jornada
de Saúde e Ambiente.

O governador do Ceará, Camilo Santana, e a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade
Lima, na inauguração das novas instalações (Foto: Marcos Studart/Governo do Ceará)

A sede do Ceará terá um prédio para ensino, com
capacidade para 560 alunos, e outro para pesquisas, com
15 laboratórios (Foto: Marcos Studart/Governo do Ceará)
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