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Os campi avançados
Apesar de ter adotado o campus de Manguinhos, situado na Avenida Brasil, Zona
Norte da cidade do Rio de Janeiro, como objeto desta investigação, decidiu-se também
incluir como informações complementares os demais campi avançados da Fiocruz
localizados em outros bairros da cidade (Flamengo e Jacarepaguá), em Petrópolis, cidade
serrana do estado cio Rio de Janeiro, e em outros estados (Minas Gerais, Maranhão, Pará,
Bahia, Pernambuco e Amazonas).
Parte desses centros regionais não mais pertencem à estrutura administrativa da Fiocruz,
e as informações recolhidas tiveram como condicionantes a falta de um acervo histórico
reunido, pelo pouco tempo de filiação de alguns centros regionais à Fiocruz, ou suas
localizações, o que demandaria viagens de estudo não previstas no escopo inicial da
pesquisa. Este trabalho poderá ser aprofundado no futuro.
Portanto, foram apresentadas, primeiramente, as instituições pioneiras e mais antigas
e que hoje não fazem parte da estrutura administrativa da Fiocruz: filiais de Belo Horizonte
(Instituto Ezequiel Dias) e Lassance, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão, e Evandro
Chagas, no Pará. Em seguida, foi elaborada uma relação com um breve histórico e com
descrições sucintas das instalações dos atuais campi avançados da Fiocruz. As leituras
arquitetônicas foram elaboradas, em sua maioria, utilizando material iconográfico, ou
seja, projetos arquitetônicos e fotografias, e não a partir de visitas in loco, o que impediu
uma análise mais detalhada das edificações. Mesmo assim, procurou-se transmitir ao
leitor o maior número de informações encontradas.

Final de Belo Horizonte, Minas Gerais
Em obediência ao projeto acalentado por Oswaldo Cruz de estender as atividades clo
Instituto Soroterápico de Manguinhos a todo o território nacional, criando filiais nos
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diversos estados, inaugurou-se no dia
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3 de agosto de 1907 a filial do Instituto
em Belo Horizonte
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Concretizando demoradas negociações, iniciadas ainda nos primeiros
anos do século XX, após urna visita de
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Oswaldo Cruz à nova capital, em março
de 1901, para pesquisar a ocorrência de
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bócio na população do interior de Minas,
a solenidade contou com a presença

-- Sede da filial do Instituto Oswaldo Cruz em Belo Horizonte/MG.
(Centro de Memória, Fundação Ezequiel Dias).

dos cientistas Carlos Chagas e Figueiredo de Vasconcellos, do governador do estado, João
Pinheiro da Silva, e de políticos e médicos da cidade.
O diretor da filial designado por Oswaldo Cruz, seu concunhado e discípulo Ezequiel
up

Caetano Dias, não pôde comparecer ao evento por estar acamado. Farmacêutico e médico,
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Ezequiel Dias ingressara ainda muito jovem no Instituto de Manguinhos. Por determinação
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do diretor, em 1905 seguiu para São Luís, onde criou e dirigiu por alguns meses a Higiene
Pública e o Laboratório Bacteriológico do Maranhão. Com o agravamento de seu estado
de saúde — sofria de tuberculose —, foi transferido em caráter definitivo para Belo Horizonte,
cidade que oferecia melhores condições de salubridade, devido a sua altitude, ventilação
e baixa umidade relativa do ar.
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Após permanecer afastado cio serviço por um ano reassume, tendo corno primeira

cid

missão implantar a filial de Belo Horizonte, reformando e adaptando para tanto urna

<1.)
u

edificação cedida pelo governo estadual para sediar a Instituição, em conformidade ao
convênio firmado entre Minas Gerais e a União.
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1" A data de inauguração do Instituto Filial de
Manguinhos é noticiada pelo jornal Bello Horizonte
como sendo 7/8/1907, no entanto Magalhães
(1957: 182, 189, 205 e 207) afirma que a
inauguração se deu no dia 3/8/1907, citando notícias
publicadas no jornal oficial Minas Gerais, nos
dias 3 e 4 de agosto de 1907.
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O edifício erigido pela Comissão Construtora da Nova Capital, para abrigar a Intendência
da Força Pública de Minas Gerais, ocupava uma quadra trapezoidal, delimitada pelas Ruas
da Bahia e Alvarenga Peixoto, pela Avenida Bias Fortes e a Praça da Liberdade.13°
Implantado no centro do terreno, o edifício existente adotava os padrões construtivos
e o vocabulário eclético das construções da época: volume prismático em pavimento
ligeiramente elevado do solo, erguido com paredes portantes de tijolos cerâmicos,
esquadrias, forros e estrutura do telhado de madeira, bem como cobertura em quatro
águas de telhas cerâmicas francesas.
A fachada principal, voltada para a Rua da Bahia, tinha tratamento bastante movimentado e apurado, com detalhes e ornamentos em argamassa e platibanda escondendo
o telhado. As demais fachadas possuíam acabamento simplificado, constituído por
revestimento e pintura lisos, sendo a fachada posterior voltada para o Palácio do Governo.
O muro circundante era baixo, com embasamento cego e porção superior vazada em
balaustradas e colunetas.

RIP

As obras de ampliação e adaptação foram executadas
sob projeto e orientação do engenheiro e arquiteto
português Luiz Moraes Júnior, responsável também pelas
construções de Manguinhos no Rio de Janeiro.
Foram criados três cômodos ao longo da fachada
principal, destinados ao gabinete do diretor, à sala de espera
e à sala de vacinação. Na parte posterior havia um grande
salão central para a realização de experiências e a
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Biblioteca da filial do Instituto Oswaldo Cruz em Belo Horizonte/MG.
(Centro de Memória, Fundação Ezequiel Dias)

inoculação de animais, flanqueado por gabinetes de bacteriologia e um gerador a gasolina

130 A Comissão Construtora da Nova Capital, criada
pelo governador Afonso Penna, por meio do decreto
n° 680, de 14 de fevereiro de 1894, era constituída por
engenheiros, topógrafos, desenhistas e técnicos em
edificações, e foi chefiada até 1895 por Aarão Reis,
quando passa a ser comandada pelo engenheiro
Francisco Bicalho, até a sua extinção em 1898.
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para fornecimento de iluminação fluorescente a gás.131 No centro do edifício, aproveitando
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o espaço obtido com a elevação do telhado, foi montada uma biblioteca, cujo acesso era
feito através de uma escada helicoidal em madeira torneada. Em um acréscimo construído
nos fundos do terreno foram implantados o biotério para abrigar bezerros, coelhos e
cobaias, e cocheiras para quatro animais,
Destinado inicialmente ao preparo e conservação do serum antidifitérico e
anticarbunculoso, o Instituto vacinava ao mesmo tempo contra varíola — atendendo também
à demanda do Rio de Janeiro — e contra hidrofobia. Posteriormente, concluindo tratativas
iniciadas em 1917 com o diretor cio Instituto Butantã de São Paulo, Vital Brazil, iniciou-se
a produção também de soros antiofídicos, obedecendo ao convênio firmado com o
governo do estado de Minas Gerais. Com essa finalidade, foi inaugurado em 1919
o Serpentário, construído conforme projeto de Luiz
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Moraes Júnior, cuja solução arquitetônica muito se
o
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assemelha à do Biotério para Pequenos Animais de
Manguinhos, popularmente chamado de Pombal. A partir

Lb

exr)

ct

de então, todo o conjunto passou a ser conhecido como
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Serpentário, constituindo atração para a população da
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Serpentário da filial do Instituto Oswaldo Cruz em Belo Horizonte/MG.
(Centro de Memória, Fundação Ezequiel Dias).
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No dia 20 de outubro de 1922, vitimado pela tuberculose, morreu o diretor cio
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Instituto, passando a Instituição a denominar-se, em sua homenagem, Instituto Ezequiel Dias,
através de portaria ministerial datada de 18 de abril de 1923.'33 Durante esse período, a

cd

'3' No dia 27 de julho de 1907, a iluminação foi
inaugurada com a presença do governador João
Pinheiro da Silva, do engenheiro e arquiteto
Luiz Moraes Júnior e dos médicos Ezequiel Dias e
Borges da Costa (Magalhães, 1957: 182).

Q.)
ct

,"Segundo relatos, foi o Serpentário que inspirou as
célebres performances ofídicas da vedete Luz del Fuego.
133 Antes de sua morte, Ezequiel Dias abre mão de uma
vultosa quantia em gratificações a que tinha direito, por
estar trabalhando fora da sede do Instituto
(Magalhães, 1957:232).
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filial do Instituto de Manguinhos, em particular seu diretor, que lecionava na faculdade de
medicina, participou ativamente da vida científica e acadêmica da cidade, franqueando a
biblioteca do Instituto — que contava com 18 mil volumes ao fim da vida de Ezequiel Dias —,
promovendo encontros e discussões com os estudantes e a classe médica.
Octávio de Magalhães, antigo assistente de Ezequiel Dias e seu sucessor, deu
continuidade às suas obras, produzindo também soros contra picada de escorpiões,
mapeando a incidência dos ataques de serpentes no estado e ampliando as instalações do
Instituto. A produção de soros e vacinas e o atendimento à população da capital e do
interior prosseguiram sua rotina.
Com o passar dos anos, a região enobreceu com a implantação do Colégio Izabela
Hendrix, na outra face da Rua da Bahia, no fim da década de 30, e da Sede Social do Minas
Tênis Clube, em 1940, na esquina da Rua da Bahia com a Rua Antônio Aleixo, ambos
projetados pelo arquiteto italiano Rafaello Berti. Tornaram-se, assim, incompatíveis as ações
da Instituição com as construções e atividades que surgiam na área. A partir de 1935,
levantaram-se vozes na imprensa contra a permanência do Instituto naquele local, pelo risco
de intoxicar as meninas do colégio, em virtude do mau cheiro exalado pelos animais e pela
proximidade com o Palácio do Governo.
Tiveram início então negociações entre o estado e a União, visando à absorção do antigo
Instituto por parte do estado. Como contrapartida, o governo de Minas ofereceu urna grande
área na antiga fazenda da Gameleira, em frente ao Instituto João Pinheiro (atual parque de
exposições agropecuárias e da Expominas), para a construção do renomeado Instituto
Biológico Ezequiel Dias. Em 1936 a transferência administrativa foi efetivada e tiveram
início as obras do novo conjunto. No dia 13 de maio de 1940, visitaram as obras o presidente
Getúlio Vargas, o interventor Benedito Valadares e o prefeito Juscelino Kubitschek. Em 24
de julho de 1941, foram entregues as chaves do velho Instituto ao governador Cristiano
Machado por Octávio de Magalhães, sendo assim efetuada a mudança para o novo endereço.
Por volta cia década de 50, o velho Serpentário foi demolido para dar lugar ao Centro
de Educação Permanente Professor Luiz de Bessa, edifício projetado em 1954 pelo arquiteto
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Oscar Niemeyer. Devido à insuficiência de verbas, as obras prolongaram-se até a sua
Os campi avançados

inauguração, em 1961.
Hoje, a Fundação Ezequiel Dias é uma das maiores instituições de saúde, ciência e tecnologia
do País, e tem como prioridades: a produção de medicamentos e soros; o suporte laboratorial às
atividades de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, como Laboratório Central de Saúde Pública de
Minas Gerais; o desenvolvimento, incentivo e participação em pesquisas científicas e tecnológicas
no campo da elaboração e fabricação de produtos biológicos, profiláticos e terapêuticos; a formação
e capacitação de recursos humanos para a área da saúde.134

Lassance, Minas Gerais

O distrito de São Gonçalo das Tabocas do município de Pirapora, situado no norte do
estado de Minas Gerais, conservou esse nome até a construção da estrada de ferro Central
do Brasil, em fevereiro de 1908, quando passou a denominar-se Lassance, nome do
engenheiro-chefe da construção, Ernesto Antônio Lassance Cunha.
Em 1906, em virtude da ocorrência de malária na região cio Rio Bicudo, chegou ao local,
enviado pelo diretor do Instituto Soroterápico de Manguinhos, Oswaldo Cruz, o médicosanitarista e malariologista Carlos Chagas. Após erradicar o surto de impaludismo e possibilitar
o prosseguimento das obras cia estrada de ferro, Carlos Chagas, que utilizava como laboratório
um vagão da Central cio Brasil, recebeu um novo 'laboratório', construído próximo à estação
ferroviária pelo pessoal cia rede: um comprido barracão de tijolos com estrutura executada
com trilhos ferroviários, cobertura em telhas cerâmicas coloniais e um pequeno biotério.
Assim tiveram início as importantes descobertas do pesquisador que culminaram com a
descoberta cio Trypanossoma cruzi, revelada ao mundo em abril de 1909.
Após essa descoberta, Lassance passa a ser o primeiro posto avançado do Instituto para
o estudo de endemias rurais e, devido à grande repercussão da descoberta de Carlos
Chagas, Oswaldo Cruz obteve recursos da ordem de 300 contos, liberados pelo decreto
rv 9.346, de 24 de janeiro de 1912, para 21 construção cio hospital. Esse edifício foi incorpo-

' ' Melo (2002: 1-2).
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rado ao patrimônio do IOC em 20 de

i

agosto de 1918, por ato do Ministério
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da Viação, e devolvido à Diretoria do
Domínio da União em 8 de julho de
1941.1"
O Hospital Carlos Chagas, onde o
pesquisador residiu por algum tempo
e finalizou suas pesquisas, tem planta
em U, com dois corpos ressaltantes
Antigo laboratório de Lassance, antes das obras de restauração (lepha)

encimados por empenas triangulares
com profusa ornamentação; a parte central, recuada, possui uma varanda entalada e uma
escada central de acesso, uma vez que todo o
volume é elevado do solo. As esquadrias, os
pisos, os forros e a estrutura do telhado são de
met

madeira, enquanto a cobertura é em telhas
cerâmicas francesas.
Recentemente, o antigo laboratório foi
restaurado integralmente e transformado no
Memorial Carlos Chagas, com uma grande área

Hospital de Lassance, em Minas Gerais, criado durante a gestão de
Carlos Chagas (DAD/Fiocruz)

de exposições, onde estão exibidos instrumentos e painéis ilustrativos. Também há uma
pequena cafeteria e sanitários para visitantes. A área externa recebeu tratamento paisagístico,
onde foi implantado um anfiteatro. O material museográfico foi cedido pela Fiocruz e as
obras executadas pela Prefeitura Municipal de Lassance e pelo Instituto Estadual de
Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) da Secretaria de Cultura do Estado de Minas
Gerais, na gestão de Angelo Oswaldo de Araújo Santos. O projeto museográfico é de
autoria de Gisele Rocha Silva Catel e o projeto de implantação do Memorial Carlos

13' Benchimol (1990:47) e (1990:81, nota 53).
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Chagas é de autoria dos arquitetos Miguel Angel Ferman e Juliane Martins Garcia do
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Iepha/MG. O empreendimento foi patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) e entregue à comunidade em agosto de 2002.

*
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X
Antigo laboratório de Lassance, depois das
obras de restauração (lepha)
•
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Memorial Carlos Chagas, estudo de implantação (lepha)

Filiais do Nordeste
Em 1919, na gestão de Carlos Chagas, o Instituto Oswaldo Cruz enviou a São Luís do
Maranhão Antônio Cardoso Fontes, com o objetivo de organizar o serviço de saúde
pública no estado; nesse mesmo ano inaugurou-se naquela cidade a segunda filial do
Instituto. Em 5 de dezembro de 1923, através do decreto nº 4.758, criou-se uma outra filial
do IOC em Recife, Pernambuco. A filial instalada em São Luís foi extinta em 1931, pelo
governo provisório de Vargas, por motivo de contenção de despesas, quando da
reformulação do IOC, ao passo que a de Recife tudo indica que nem mesmo chegou a
funcionar.136 As novas filiais também tinham como objetivo dar apoio às expedições científicas

Benchimol (1990:60 e 84).
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que o Instituto realizava em diversas zonas do interior do País para o estudo e o conhecimento
das endemias rurais.

Instituto Evandro Chagas (IEC), Belém, Pará
O Instituto Evandro Chagas (IEC),em Belém do Pará, surgiu a partir de uma descoberta
científica. Na década de 30 foram revelados 41 casos de leishmaniose visceral, em
fragmentos de fígado enviados do interior do Pará à Fundação Rockefeller, no Rio de
Janeiro. Como a doença ainda não havia sido detectada no Brasil, o Instituto Oswaldo
Cruz, na época dirigido pelo cientista Carlos Chagas, criou a Comissão de Estudos de
Leishmaniose Visceral Americana.
A Comissão coordenada por Evandro Chagas chegou ao Pará em 1936, e instalou-se na
localidade de Piratuba, município de Abaetetuba. Liderando uma equipe de médicos e
farmacêuticos, Evandro Chagas constatou que a Amazônia era um campo vasto para a
pesquisa nas áreas médica e científica. O cientista então sugeriu ao governador paraense,
na época José da Gama Malcher, a criação de um instituto de pesquisa para ampliar os
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Sede do Instituto
Evandro Chagas
em Belém do Pará.
(DAD/Fiocruz)
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estudos de doenças regionais como malária, leishmaniose, filariose etc. Nasce assim, em
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11 de novembro de 1936, na gestão de Cardoso Fontes, o Instituto de Patologia Experimental
do Norte (Ipen).
Em dezembro de 1940, o Ipen passa a se chamar Instituto Evandro Chagas (IEC),
em homenagem ao cientista, morto prematuramente em um acidente aéreo. Dois anos
mais tarde, o IEC é incorporado ao Serviço Especial de Saúde Pública, na qualidade de
laboratório central e órgão de pesquisas.
Em 1970, o Instituto Evandro Chagas foi transferido para a recém-criada Fundação
Instituto Oswaldo Cruz, que passou a reunir todos os centros de pesquisa do Ministério
da Saúde. Em julho de 1975, por solicitação de seus pesquisadores, o Governo Federal
reintegrou a Instituição à Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP), hoje,
Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
Atualmente a Fundação Oswaldo Cruz é formada pelas seguintes unidades: técnicocientíficas: Instituto Oswaldo Cruz (IOC); Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM);
Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR); Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CpqAM);
Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deane (CPqLMD); Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp); Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV); Casa de Oswaldo Cruz
(COC); Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos); Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Far-Manguinhos); Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde
(INCQS); Instituto Fernandes Figueira (IFF); Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas
(Ipec); Centro de Informação Científica e Tecnológica (Cict); Centro de Criação de Animais
de Laboratório (Cecal); Diretoria de Administração (Dirad); Diretoria de Recursos Humanos
(Direh) e Diretoria de Administração do Campas (Dirac).
Encontram-se em funcionamento, atualmente, os seguintes campi avançados da Fiocruz:

Instituto Fernandes Figueira (IFF), Flamengo, Rio de Janeiro
O atual IFF ocupa o que foi urna das alas do antigo Hotel Sete de Setembro, na
Avenida Rui Barbosa, Zona Sul cio Rio de Janeiro. O conjunto arquitetônico, projeto de
232

Antonio Januzzi, foi construído em 1922, no governo do prefeito Carlos Sampaio, para
abrigar os convidados da Exposição do Centenário da Independência. O prédio, de
5.400 m2, com vista para a Baía de Guanabara, funcionava como hotel-balneário e
localizava-se na então novíssima avenida que contornava o Morro da Viúva, ligando a
Zona Sul ao Centro. O conjunto em estilo eclético abrigou o hotel por quatro anos, e a
partir de 1926, acolheu as alunas do internato da Escola de Enfermagem Anna Nery —
fundada em 1923 por iniciativa de Carlos Chagas —, da então Universidade do Brasil —
hoje UFRJ. Do início dos anos 70 até meados da década de 90, funcionou como Casa do
Estudante Universitário (CEU). Em 1989, o antigo hotel foi tombado pelo Instituto Estadual
de Patrimônio Cultural (Inepac). Neste local, em 1924, com o nome de Abrigo Hospital
Arthur Bernardes, foi criado também por iniciativa de Carlos Chagas, então chefe da
Diretoria Geral de Saúde Pública do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e de
Antonio Fernandes Figueira, chefe da Inspetoria de Higiene Infantil da mesma Diretoria,
o centro de excelência conhecido atualmente como Instituto Fernandes Figueira.
Feito para suprir a falta de um estabelecimento destinado ao atendimento específico
das crianças, o hospital logo começou a constituir um grande centro de pediatria
brasileira, colaborador nos estudos sobre essa área da medicina. Apenas em 1946
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Em primeiro plano o antigo Hotel Sete de Setembro, na Avenida Rui Barbosa, e ao fundo o antigo Abrigo Hospital Arthur Bernardes, ocupado atualmente pelo Instituto Fernandes Figueira. (s.d)
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passou a chamar-se Instituto Fernandes Figueira, em
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homenagem ao seu patrono, falecido em 1928. A
partir daí, assumiu o papel de centro científico,
destinado a promover pesquisas relativas à higiene
e à medicina da criança, além de estudos e

,

pesquisas biomédicas sobre maternidade, infância,
adolescência e problemas sociais correlatos.

r.

A ala pertencente ao então Hotel Sete de
Setembro, hoje ocupada pelo IFF, teve

•

ri`vno

sua composição original concebida em
linguagem eclética, sendo, posteriormente, descaracterizada por diversas

Um lugar para a ciência: a formação do campos de Manguinhos

reformas, inclusive por uma sobrele-

rr

vação, executada em meados da década
de 70 pelo irmão de Roberto Nadalutti,
o arquiteto Carlos Nadalutti. O edifício de frente para a
Avenida Rui Barbosa, de severas linhas modernistas, foi

Edifício do Instituto Femandes Figueira, de frente
para a Avenida Rui Barbosa. Projeto do arquiteto Ramiro
Pereira, da Divisão de Obras do Ministério da Saúde.
No detalhe alteração feita na década de 90.
(DAD/COC)

construído para o IFF em 1957 e é projeto do arquiteto
Ramiro Pereira, da equipe da Divisão de Obras do
Ministério da Saúde.

Posto Avançado da Fiocruz (antiga sede do INERu ), Jacarepaguá, Rio de Janeiro
O Núcleo Central de Pesquisas cia Guanabara abrigava a sede cio INERu, situado na
Estrada do Covanca, 56, bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A edificação, construída
em meados da década de 50 especialmente para a sede do INERu, não tem grandes
qualidades arquitetônicas, sendo ignorada a autoria de seu projeto. A edificação fica nos
fundos do terreno e atualmente encontra-se em precário estado de conservação. Há ainda
um casarão arruinado na parte do terreno mais próxima à rua. A Fiocruz pouco usufruiu
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este imóvel, provavelmente edificado
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na década de 40. Esta parte do terreno
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pertence à Secretaria de Educação do
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Estado, que pretendia instalar ali uma
escola de segundo grau. O projeto não
foi adiante e o casarão provavelmente
será demolido. Com a fusão do INERu
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à então Fundação Instituto Oswaldo
Cruz, em 1970, a unidade de Jaca-

Posto Avançado da Fiocruz (antiga sede do INERu ), Jacarepaguá, Rio de Janeiro.(DAD/Fiocruz)

repaguá se transformou então em um Setor do Departamento de Entomologia do IOC,
compondo atualmente um campus avançado da Fiocruz em Jacarepaguá. Atualmente,
além do Departamento de Entomologia, ocupam ainda a área o Departamento de
Imunologia do IOC, a Ensp, a Dirac e a Funasa. A tendência é que, no futuro, os
departamentos do IOC voltem a ficar concentrados no campus de Manguinhos ou sejam
instalados no terreno da Colônia Juliano Moreira cedido à Fiocruz.

Colônia Juliano Moreira, Jacarepaguá, Rio de Janeiro
A atual Colônia Juliano Moreira originou-se de um dos mais antigos engenhos de cana de
Jacarepaguá, conhecido inicialmente como Engenho de Nossa Senhora dos Remédios e,
depois, como Engenho Novo de Jacarepaguá. Em 1653, foram desmembradas as terras da
Fazenda do Camorim e, a partir dessa época, iniciou-se a construção do engenho e
da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. A igreja atual, projeto do arquiteto alemão
Theodoro Max, foi edificada no mesmo local da antiga capela do século XVII. Ela foi
inaugurada em 19 de outubro de 1862 e é tombada, desde 27 de agosto de 1990, pelo
Instituto Estadual de Patrimônio Cultural (Inepac). O aqueduto, semelhante ao da Lapa, foi
construído na segunda metade do século XVIII para levar água do Maciço da Pedra Branca,
local abundante de nascentes, aos engenhos que existiam na área. O Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou o aqueduto em 11 de maio de 1938.
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Em 1912, o Governo do Marechal Hermes da Fonseca (1910-1914) desapropriou o
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Engenho Novo para transferir a colônia de psicopatas da Ilha do Governador para aquele
local. O Pavilhão I do Núcleo Rodrigues Caldas foi construído na década de 20, já durante
o funcionamento da Colônia. Conhecido corno Hospital Colônia de Jacarepaguá até a
década de 30, o estabelecimento recebeu a denominação atual em homenagem ao
Dr. Juliano Moreira (1873-1933), um dos autores da lei de assistência aos alienados de
1904 e um dos pioneiros na organização do serviço de saúde mental no Brasil.
Em 1998, na gestão de Eloi Garcia, a Fiocruz solicitou137 e obteve por cessão provisória138

o

da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro em 1999,'39 no Governo Luiz Paulo Conde, a
posse do terreno, correspondente ao Setor 1 (cerca de 5.000.000 m2) da Colônia Juliano
Moreira. O objetivo da solicitação foi requerer o espaço físico para implementar um novo
campus para o desenvolvimento de projetos ligados às diversas unidades da Instituição
e voltados para temas relativos ao manejo e defesa do meio ambiente e da saúde pública,

o

nas áreas de preservação ambiental, controles de vetores e pragas, biotério, produção de
vacinas, mapeamento da biodiversidade e prospecção vegetal, além do projeto de plantas

b.;)

medicinais que desenvolverá tecnologia na produção de fitoterápicos.
Atualmente, o empreendimento encontra-se em fase de conclusão no que diz respeito
à cessão definitiva do terreno, com desmembramento cartorial do imóvel em nome da
o
o
z-t

Fiocruz. Entretanto, para que a cessão seja definitiva, a Secretaáa de Patrimônio da União (SPU)

E5'

Projeto de padronização de Plantas Medicinais
de Far-Manguinhos através da carta 002/PR/98 de
01/06/1998.
137
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A Secretaria de Patrimônio da União (SPU), por
interrrédio do processo 10768006993/95-66 e do
parecer 921/Geaes, emitiu preliminarmente à Fiocruz
autorização da guarda, vigilância e conservação da
área del imitada Setor 1 e das benfeitorias ali edificadas,
com o l iberação de formar convênios.
138
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' 39 O Ministério da Saúde propôs à PMRJ o repasse da
área para a implementação de projetos através do ofício
Geresl/RJ884 e comunicou à PMRJ que a Fiocruz
estaria ocupando as instalações do Horto a partir de
março de 1999 pelo ofício NERJ n" 132.
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requer, entre outros encargos, a elaboração
de um Plano Diretor para regulamentar o
uso da área, que contemple sustentabilidade,
segurança, benefício social e preservação
ambiental.
Foi criado um Grupo de Trabalho,'
coordenado pela Vice-Presidência de
Desenvolvimento Institucional, Informação e Comunicação (VPDIIC) da Fiocruz,
para o desenvolvimento do seu futuro
campus

rural e foi adotada a estratégia de

_AimemÁ
Entrada principal do Pavilhão Ministro Estácio Souto Maior, anexo agrícola do
Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, da Colônia Juliano Moreira. Inaugurado em
21 de junho de 1962 para o Serviço Nacional de Doenças Mentais do Ministério da
Saúde. Projeto do arquiteto Ramiro Faustino Ferreira da Divisão de Obras.
(Foto: Vinícius Pequeno)

implementação dos projetos a curto, médio e longo prazos, que serão desenvolvidos em
parceria com os governos municipal e estadual e com a iniciativa privada. As possibilidades
são muitas e o potencial de crescimento no campus rural da Fiocruz, que funcionará como
um vetor de expansão das instalações do já saturado campus de Manguinhos, são amplas.

Fórum Fiocruz, Petrópolis, Rio de Janeiro
A Fundação Oswaldo Cruz recebeu em cessão de uso, por dez anos, o Palácio Itaboraí,
em termo assinado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário
Oficial do Estado, de 21 de dezembro de 1998. A implantação do Fórum Fiocruz de
Ciência e Cultura no Palácio Itaboraí tem o objetivo de devolver à comunidade de Petrópolis,
RJ, um espaço singular por sua privilegiada beleza e localização, destinado a eventos
técnico-científicos e culturais, maximizando, pelo seu uso intensivo, os investimentos que
ali serão realizados.

140 Publicado no Diário Oficial, 221, a Portaria SE
n2 878/99 que cria o GT.
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Imagens do então Colégio Americano. C. 1903. (Museu Imperial de Petrópolis)

Parte do atual terreno onde se localiza o Palácio Itaboraí foi adquirido nos anos de
1891 e 1892 pelo engenheiro e construtor italiano Antônio Jannuzzi, nas esquinas da Rua
bi3
-c$

Elisa e Avenida Moura, atuais Ernesto Paixão e Visconde de Itaboraí.'41 Jannuzzi construiu
o Palácio em 1892 para ser a sua residência de verão. Os terrenos laterais, com as construções
existentes, foram incorporados em 1938 e em 1944 pelo governo do estado, quando da
aquisição do Palácio para uso como residência de verão dos governadores.

o
o

O Palácio abrigou, de 1894 a 1920, o Colégio Americano, primeiro dono do terreno
142
triangular da Avenida Moura, comprado em 1895 e, ainda, a primeira faculdade de
direito de Petrópolis.'43 As fotos mais antigas (c. 1903), do acervo do Museu Imperial, são
do tempo do colégio.

<a.,

Segundo os registros nº 850 e 860 da Fazenda de
Petrópolis. Arquivo da Cia. Imobiliária de Petrópolis.
1 .189 na Fazenda
142 Segundo o registro de nç
Comunidade Methodista
da
Petrópolis, de propriedade
do Sul dos Estados Unidos do Brasil. Arquivo da Cia.
Imobiliária de Petrópolis.
141
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Guia de Petrópolis (1998:48).
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Desenho da fachada lateral do Palácio ltaboraf. Projeto do engenheiro Antônio Jannuzzi datado de 1892. (Câmara Municipal de Petrópolis)

Até 1998, funcionavam em suas dependências quatro órgãos estaduais: a Fundação
Estadual de Engenharia de Meio Ambiente (Feema), a Coordenadoria Regional da Região
Serrana II, o Centro de Estudos Supletivos de Petrópolis e a Fundação Leão XIII. A ocupação
revelou-se inadequada tanto para a conservação e preservação da edificação quanto para
as funções destinadas a ela. O palácio tem como vocação o uso residencial, de recepção
e de atividades de estudos.
O Palácio Itaboraí é uma construção eclética que utiliza o repertório clássico em sua
ornamentação, implantação e volumetria. A planta baixa do bloco, destinada aos salões e
às varandas, de rigorosa simetria e acessos axiais, recorda as soluções da arquitetura
239

Palladiana. Possui dois pavimentos, sendo
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o pavimento superior de pé-direito alto,
ao passo que o inferior funciona como um
porão elevado. Após a década de 40, o

"

Palácio recebeu um acréscimo que
acentuou a assimetria da construção, tal

&IP

J.

o

1

;1

como a conhecemos hoje. Ao longo dos
anos foram feitos no seu interior diversos
banheiros, paredes e decorações, não
previstos anteriormente no projeto

Planta baixa do Palácio Itaboraí. Projeto do engenheiro Antônio Jannuzzi datado de1892.
(Câmara Municipal de Petrópolis)

original.
Antônio Jannuzzi, engenheiro e construtor do Palácio Itaboraí, nasceu na cidade de
Fuscaldo, na região da Calábria, Itália. Ele e o irmão mais moço, José, chegaram ao Brasil
por volta de 1874. O primeiro trabalho realizado por eles foi em uma firma de Januário
Cândido, na obra de construção do plano inclinado de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Os
irmãos Jannuzzi cresceram em uma família de escultores habituada à atividade artística de
cantaria. Após nove anos de trabalho como mestre-de-obras, já no Brasil, ele abriu a firma
Antônio Jannuzzi & Irmão, iniciando então urna longa e próspera carreira de construtor e
projetista de mais de mil obras que, em sua maioria, já foram demolidas.
Dentre essas obras, destacam-se as realizadas para a abertura da Avenida Central, atual
Rio Branco, no Rio: o obelisco, a maioria de seus edifícios, inclusive o número 144, onde
funcionava o escritório da sua firma, e o prédio das Docas de Santos. Antônio Jannuzzi foi
responsável também pelas obras da residência Conde Modesto Leal, na Rua das Laranjeiras,
304; das igrejas metodistas da Praça José de Alencar, no Flamengo, Rio de Janeiro, e da
Igreja de Petrópolis; além de diversos edifícios, palacetes, residências e hospitais nas
cidades do Rio de Janeiro, Petrópolis e Nova Friburgo.
O projeto de intervenção, iniciado em 1999, a ser realizado no Palácio Itaboraí, tombado com
bem cultural isolado pelo Iphan em 14 de janeiro de 1982, por meio cio decreto 662-T-62, tem
240

como objetivo a recuperação da integridade física e estética da edificação e a adaptação
de seus espaços para a realização das novas atividades. Com a proposta do novo uso, o
projeto mantém as distribuições internas atuais das áreas nobres, situando as futuras
adaptações nas áreas de circulação e sanitários, espaços já descaracterizados e que não
são dotados de qualidade construtiva compatível com o valor estético da edificação. A ala
destinada aos serviços, acrescida no fim da década de 60, será reestruturada para dar lugar
ao espaço multiuso onde funcionará um pequeno auditório com respectivas salas de
apoio.
Um anteprojeto de autoria dos arquitetos Benedito Tadeu de Oliveira e Thorsten Nolte,
desenvolvido a partir de 1999, contemplou demolições integrais de algumas construções
existentes no terreno, além de novas edificações, respeitando a ambiência e a visibilidade
do Palácio como bem tombado federal. Estavam previstas também as recuperações do
edifício Anexo, da casa do caseiro e da lavanderia, a demolição da garagem/heliporto

I- Palácio Itaboraí
2- Edifício Anexo
3- Casa de Caseiro
4- Lavanderia
Alojamentos
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Anteprojeto de ampliação do Palácio Itaborai, auditório e alojamentos.

Novo projeto de intervenção no entorno do Palácio Itaborai.
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para no local ser implantado um auditório subterrâneo,
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com capacidade para cerca de 300 pessoas e ainda na área
atrás do Palácio, aproveitando a declividade do terreno, a
construção de confortáveis acomodações para
pesquisadores, congressistas e visitantes.

••
Vista externa do Palácio Itaboraí, Petrópolis/RJ.
(DAD/Fiocruz)

No entanto, a Vice-Presidência de Desenvolvimento Institucional, Informação e
Comunicação da Fiocruz definiu um novo programa de uso da edificação, diferente do

anteriormente proposto. A mudança do grupo de trabalho responsável pela implantação
do projeto e do programa de uso teve como conseqüência a necessidade de reelaboração
do anteprojeto para atender às novas demandas, bem mais modestas.
Esse novo projeto de autoria das arquitetas Márcia Franqueira, Mônica Rosa Freitas e
Ana Lúcia de Oliveira e do paisagista Leonardo de Almeida manteve a mesma filosofia do
anteprojeto anterior e adotou soluções arquitetônicas que possam viabilizar
economicamente o empreendimento.
O resultado final esperado é a integração harmoniosa de um conjunto arquitetônico
histórico restaurado, com a implantação de uma moderna infra-estrutura de apoio em um
sítio de privilegiada beleza natural.

Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR), em Belo Horizonte, e Posto Avançado
Emm.anuel Dias (Paped), em Bambuí, Minas Gerais
As origens do CPqRR remontam a 1950, quando da conclusão de entendimentos entre a
direção da Divisão de Organização Sanitária (DOS) do Ministério da Educação e Saúde,
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e o Professor Amilcar Vianna Martins, convidado
anteriormente para criar um centro de pesquisas sobre esquistossomose, nos moldes
daquele que estava sendo instalado pela DOS em Recife, Pernambuco. Por meio da Lei ns2
141, de 30 de junho de 1950, foi doado um terreno de 2.500 m2, situado na esquina da
Avenida Augusto de Lima com a Rua Juiz de Fora, no Barro Preto, para a construção de
um grupo de edifícios destinados a um centro de pesquisas sobre helmintoses, com
242

ambulatório e enfermaria, e um centro de
tratamento rápido contra moléstias
venéreas, com o respectivo dispensário e
outra enfermaria.144
s y

Como condição, ficou estabelecido que
ri
as obras deveriam ser iniciadas dentro de

soí,

•

seis meses e concluídas no prazo de dois
anos. Antes de esgotado o prazo para o

Vista externa do Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR), na esquina da Avenida
Augusto de Lima coma Rua Juiz de Fora, em Belo Horizonte/MG. (DAD/Fiocruz)

início das obras, o projeto elaborado pela
DOS foi encaminhado à prefeitura municipal para aprovação. Com a liberação das verbas,
provenientes do Plano Salte (Saúde, Alimentação, Transporte e Educação) do Governo
Federal, iniciou-se em 1951 a construção da sede do centro. O edifício, em dois pavimentos,
deveria abrigar no térreo o Centro de Tratamento Rápido de Doenças Venéreas e no
pavimento superior o Centro de Pesquisas sobre helmintoses. Implantado nos alinhamentos
do terreno, junto à esquina o edifício é constituído de um volume prismático de planta
retangular, com aberturas contínuas providas de brises-soleils verticais e horizontais,
conforme as orientações das fachadas, o tratamento externo é sóbrio com o vocabulário
clássico da arquitetura modernista, levando a crer que o projeto possa ter sido elaborado
pela equipe de profissionais da Divisão de Obras do MES.
Quando da criação do Ministério da Saúde, em 1953, passou a integrar a sua estrutura
o Instituto de Malariologia, subordinado ao Serviço Nacional de Malária (SNM), ambos
funcionando precariamente em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. No fim de 1955, como
resultado de uma política de regionalização das pesquisas sobre doenças endêmicas, o
Instituto foi transferido para Belo Horizonte, ocupando as instalações em fase final de
construção, originalmente destinadas ao Centro de Pesquisas concebido pelo Professor
'" Amilcar Vianna Martins. Depoimento pessoal —
A História do Centro de Pesquisas René Rachou.
In: comemoração dos 25 anos de existência. Belo
Horizonte, Centro de Pesquisas René Rachou, 1980.
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Amilcar Martins. Com equi•
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pamento e pessoal transferidos

•p

do Rio, o Instituto foi entregue
à direção do Dr. René Rachou,
em 25 de abril de 1955. No ano
seguinte, 1956, o instituto foi
q

absorvido junto ao SNM pelo

•

or".'

•
'4

INERu.
Pouco tempo depois, Dr.
Rachou deixou a chefia do

Vista aérea do Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR), em Belo Horizonte/MG. (DAD/Fiocruz)

INERu, passando a trabalhar para a Organização Pan-Americana da Saúde na América
Central, onde veio a falecer em um acidente. Em homenagem a ele, em 26 de agosto de

Um lugar para a ciência: a formação do campos de Manguinhos

1966, através de decreto n2 59.149, o Centro de Pesquisas de Belo Horizonte passou a
denominar-se Centro de Pesquisas René Rachou. Com a incorporação do Centro, por
força do decreto n(2 66.624, de 22 de maio de 1970, pela então Fundação Instituto Oswaldo
Cruz, voltou-se assim a uma situação semelhante àquela existente nos primórdios do
século XX, quando Manguinhos mantinha uma filial em Belo Horizonte. Ao longo dos
anos, o Centro de Pesquisas René Rachou foi sendo ampliado e modificado, em razão do
surgimento de novas demandas e atividades, dando origem a uma série de edificações
Its, "

destinadas a abrigar novos

•

*-&

biblioteca, depósitos e demais

-,

•
1, •

laboratórios, biotério, auditório,

áreas de apoio. A maior parte
das novas construções é cons-

.

tituída por galpões fechados
•
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-

Posto avançado de pesquisas Emmanuel Dias (Paped), em Bambui/MG. (DAD/Fiocruz)
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arquitetonicamente despretensiosos, com exceção do Pavilhão
Amilcar Vianna Martins, erigido

na década de 80 no fundo do terreno, com seis pavimentos destinados a laboratórios, e
que possui solução geral corretamente equacionada e adequada ao uso.
Hoje a estrutura do CPqRR contempla ainda o Centro de Bambuí, que desde 1980 tem
a denominação de Posto Avançado de Pesquisas Emmanuel Dias (Paped). As origens
desse posto remontam ao ano de 1943, quando foi provisoriamente instalado em uma
residência em Bambuí o Centro de Estudos e Profilaxia da Moléstia de Chagas (CEPMC),
por determinação de Henrique Aragão, na época diretor do Instituto Oswaldo Cruz.
Vinculado inicialmente à Divisão de Estudos de Endemias do Instituto, o Centro foi
organizado e dirigido por Emmanuel Dias até sua morte, em 1962. Seu objetivo básico era
o estudo da doença de Chagas do ponto de vista da profilaxia. Posteriormente, o Centro
veio a desenvolver pesquisas sobre os demais aspectos da doença, especialmente o
aspecto clínico, o epidemiológico e o terapêutico. As atuais instalações do Centro ocupam
uni edifício de um pavimento, construído em um terreno de esquina, anteriormente de
propriedade da Prefeitura Municipal de Bambuí. Trata-se de uma edificação moderna com
planta retangular e dois apêndices: um corpo semicircular em uma das fachadas laterais e
uma marquise marcando a entrada. O volume implantado acima do nível da Rua Principal
é caracterizado por uma cobertura de lajes inclinadas formando um perfil em V.
No início da década de 50, com a criação do Ministério da Saúde, o CEPMC, como
posto avançado do IOC, integrou-se às suas diretrizes e, juntamente com o DNERu e a
Comissão do Vale do São Francisco, participou da campanha contra a doença de Chagas
no município de Bambuí, considerada de pleno êxito.
Em meados cia década de 70, o CEPMC passou a vincular-se ao Centro de Pesquisas
René Rachou, após sua integração à estrutura da recém-criada Fundação Instituto Oswaldo
Cruz, tornando-se seu posto avançado.

Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM), Salvador, Bahia
A Fundação Gonçalo Moniz, batizada em homenagem ao proeminente professor de
Patologia Geral da Faculdade de Medicina da Bahia na primeira metade cio século XX,
245

foi criada pelo governo de Octavio
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Mangabeira (1947/1951) pela Lei n2 262,
de 3 de abril de 1950. Essa Fundação
recebeu fundos de várias ações do
governo estadual, com o fim de

i

possibilitar os meios necessários para o
i

funcionamento do então recém-criado
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Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM), Salvador/BA. (DAD/Fiocruz)

centro de pesquisas biológicas.
O Instituto teve grande importância para a pesquisa científica no estado da Bahia e
manteve cursos de formação de pesquisadores com os melhores professores existentes no
Brasil na época, à semelhança daqueles implantados anteriormente por Oswaldo Cruz e
Carlos Chagas no Rio de Janeiro.
O primeiro diretor do Instituto foi Octavio Mangabeira Filho. Ele deixou a direção em
1957 para trabalhar no Núcleo de Pesquisa da Bahia, que pertencia ao Ineru e funcionava
em uma casa no bairro da Graça. Este Núcleo foi posteriormente absorvido pela Fundação
Oswaldo Cruz e passou a chamar Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas da Bahia.
Na gestão do Professor Aluízio Prata como diretor do Instituto de Saúde Pública da
Fundação Gonçalo Moniz foi adquirido um terreno no bairro de Brotas, onde funcionou um
laboratório farmacêutico que produzia quinino para a Alemanha durante a Segunda Guerra
e que, por isso, veio a ser encampado pelo estado da Bahia. O Professor Prata utilizou o
terreno para a implantação no local de um biotério. Aproveitando também as antigas
instalações do ex-laboratório Sedar, ali trabalharam durante algum tempo grupos de pesquisas
do Instituto de Saúde Pública, d2 faculdade de medicina e equipes internacionais de pesquisa
do Instituto Pasteur de Lille e do London School of Tropical Medicine.
Com a desvalorização das ações e as mudanças de governo, a Fundação Gonçalo
Moniz deixou de existir, e o Instituto deu origem ao novo Laboratório Central do Estado,
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hoje Laboratório Central Gonçalo Moniz (Lacen), que funciona no bairro de Brotas, ao
lado do atual Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz.
No fim da década de 70, o então presidente da Fiocruz Vinicius Fonseca tentou criar
um Centro de Pesquisas da Fiocruz na Bahia e convidou para ser diretor Zilton Andrade.
Havia um pequeno Núcleo de Pesquisas em Salvador, que seria incorporado ao futuro
Centro, mas os entendimentos com o governador Roberto Santos não foram adiante.
Com a mudança do Governo cio Estado da Bahia, na gestão de Guilardo Martins na
presidência da Fiocruz, as negociações para a criação de um Centro de Pesquisas em
Salvador, à semelhança dos já existentes em Belo Horizonte e Recife, foram retomadas
com sucesso. Foi estabelecido um convênio que permitiu que todo o pessoal envolvido
em pesquisa no Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal da Bahia passasse a trabalhar nas instalações do
novo Centro em Brotas, trazendo todo o equipamento, inclusive um microscópio eletrônico
que acabava de ser doado pela Finep.
Segundo informações de Zilton Andrade, durante os primeiros anos de atividades, as
três instituições — Fiocruz, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e Reitoria da UFBA —
funcionaram em boa sintonia. O Centro de Pesquisas tinha uma estruturação realmente
tripartite e os trabalhos eram publicados com a indicação Fiocruz/UFBA.
Posteriormente, mudanças quase que simultâneas nas cúpulas dirigentes da Fiocruz,
no governo estadual e na Reitoria da UFBA vieram a ter reflexos no funcionamento do
Centro de Pesquisas, e a Fiocruz resolveu, em convênio com a Secretaria de Saúde do
Estado, instalar um Laboratório Avançado de Saúde Pública — Lasp — no terreno vizinho,
mas sem qualquer vinculação com o Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz.
Nas gestões do Dr. Herman Schatzmayr como presidente da Fiocruz e do Dr. Moysés
Sadigursky corno diretor do CPqGM, foi feita a vinculação entre o Lasp e o CPqGM,
permitindo a construção de novas instalações e o reequipamento das instituições.
Atualmente, o Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz desenvolve pesquisas sobre
patologia, imunopatologia, biologia molecular, ecologia e mecanismos de controle de
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doenças infecto-parasitárias. O Lasp está credenciado como laboratório de referência
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para isolamento e caracterização do HIV-1 no Brasil. O CPqGM também sedia o curso de
pós-graduação em patologia humana, em convênio com a Universidade Federal da Bahia.
O complexo arquitetônico de Salvador é formado por oito edifícios, totalizando uma
área construída de aproximadamente 8.800 m2. Os projetos de arquitetura desenvolvidos
recentemente foram, em sua maioria, contratados junto a profissionais locais, a partir de
licitação pública, pois não havia recursos humanos suficientes na Dirac para a elaboração
dos projetos. Os pavilhões de Administração, de Laboratórios e Central, de maior área,
com cerca de 7.300 m2, foram projetados pelo arquiteto Aurélio Santos. O conjunto de
pavilhões tem tratamento sóbrio, plasticamente despojado e é funcionalmente adequado
a laboratórios científicos. A próxima intervenção prevista é a adaptação do antigo depósito
para o Núcleo de Epidemiologia e Bioestatística, e o projeto está sendo desenvolvido pela
MLAR Arquitetura e Consultoria, da arquiteta Maria de Lourdes de Andrade Ribeiro.

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), Recife, Pernambuco
O Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães tem suas origens no Serviço de Verificação de
Óbitos (SVO), órgão subordinado em 1930 ao Departamento de Saúde Pública do Estado
de Pernambuco. Este centro destina-se ainda hoje a realizar necropsias em pessoas que
tenham falecido de doenças desconhecidas e que não tiveram assistência médica. No
SVO um grupo de pesquisadores deu início ao desenvolvimento de pesquisas sobre
helmintos articuladas à cadeira de anatomia patológica Eia Escola de Medicina. O desenvolvimento da descrição anatômico-patológica de casos de esquistossomose em
Pernambuco se deve a Aggeu Magalhães e, sobretudo, à aproximação e íntima cooperação
com a Escola de Medicina, quando ocupava o cargo de diretor do SVO e era catedrático
da faculdade de medicina. O interesse de Evanclro Chagas por investigações em doenças
tropicais no Norte e Nordeste do País traduzia-se pelo incentivo à criação de institutos
de pesquisa nessas regiões, tendo implantado, em 1936, em Belém, o Instituto de
Patologia Experimental cio Norte (Ipen). Começou assim a íntima relação) do Instituto
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Aggeu Magalhães (IAM) com o Instituto
Oswaldo Cruz.
Os dois cientistas sonhavam com a
implantação de um centro de helmintoses, que
seria inicialmente vinculado ao SVO. O
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falecimento precoce de Evandro Chagas, em
1940, porém, não inviabilizou a continuidade

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), Recife/PE

do trabalho inicial. Em 1950 o Ministério da
Educação e Saúde criou finalmente o Instituto Aggeu Magalhães (IAM). O Governo do
Estado de Pernambuco cedeu um terreno na Rua do Espinheiro n° 106, vizinho ao Hospital
Centenário de Recife, para a construção do novo centro de pesquisas. Entretanto, antes da
conclusão das obras, em 1949, Aggeu Magalhães também faleceu e como Evandro Chagas
não chegou a ver o Centro concretizado. O Instituto foi inaugurado durante o VIII congresso
Brasileiro de Higiene, no Recife, em 1950.
Em 1956, com a criação do DNERu, o IAM passou a ser subordinado a ele, vinculado
diretamente ao INERu, chamando-se, a partir de 1958, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães,
nome que manteve até 1996, quando foi novamente alterado para IAM. Em 1970,145 o IAM
foi incorporado à Fiocruz e, posteriormente, transferido para dentro do campus da UFPE.
A Instituição, que se encontrava em grave crise, recuperou-se com esses dois fatos,
responsáveis pelo crescimento do Instituto. A vinculação com a Fiocruz só passou a ser
reforçada a partir da década de 80. Em 1982, foi estabelecido um acordo tríplice entre o
CpqAM, a Fiocruz e a UFPE com o governo do Japão para a doação de modernos
equipamentos, o que acabou inviabilizando a antiga sede, na Rua do Espinheiro. Foi
então projetado um novo edifício, em 1985, pela arquiteta Cristina Pessoa da equipe
técnica da Dirac, que durante dois anos acompanhou as obras de implantação do novo

'" Processo MS n° 20.870/70 p.48-49. (Código
D.J. 1970.05.22 Fundo: Coleção Administrativa
Caixa 132. DAD/Fiocruz).
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centro no campus da UFPE. O antigo edifício, cuja construção foi iniciada em 1949, se
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revelou uma construção austera e incompatível para receber os novos equipamentos e o
conseqüente aumento da quantidade de técnicos. O novo edifício, projetado especificamente
para abrigar o instituto, é adequado ao uso laboratorial e foi concebido como um grande
bloco prismático longitudinal, de linhas simples encimado por uma platibanda em concreto
aparente, semelhante à base, resultando em urna composição equilibrada no sentido
horizontal. O pergolado, que marca a entrada do edifício, funciona corno um elemento
arquitetônico que quebra a homogeneidade da fachada principal.
O CPqAM é hoje referência em esquistossomose pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e em filariose, peste, controle de culicídeos vetores e saúde ambiental, pelo
Ministério da Saúde. O Centro está dividido em seis departamentos: Imunologia,
Parasitologia, Microbiologia, Entomologia, Patologia e Biologia Celular e Saúde Coletiva.
Possui, ainda, duas estações de campo, uma em São Lourenço da Mata, na região
o
aro

metropolitana de Recife, e outra no município de Exu, no sertão pernambucano. O Aggeu
Magalhães participa dos programas de Iniciação Científica e de Pós-Graduação da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cia Universidade Federal Rural de

cu

Pernambuco (UFRPE) e da Universidade de Pernambuco (UPE).

o

Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deane (CPqLMD), Manaus, Amazonas
Sediado em Manaus (AM), o Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deane foi

o

inaugurado em julho de 2002, a partir da consolidação da estrutura do Escritório
Técnico da Amazônia, e concentra sua atuação no estudo da bio e da sociodiversidade
<Q.)

amazônica. O Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deane desenvolverá estudos

C.J

sobre a transmissão de Aids entre índios, populações ribeirinhas e grupos populacionais
específicos. No setor cia pesquisa básica da biodiversidade em saúde, destacam-se as
00

investigações implantadas nas áreas de entomologia, bacteriologia e de micologia. O
projeto de arquitetura cia sede atual, com área de 1.650 m2, ficou a cargo da arquiteta
Martha de Jesus, da equipe técnica da Dirac. O projeto foi elaborado a partir cio
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aproveitamento de uma estrutura cedida
pela Funasa e abriga diversos laboratórios,
auditório, salas de aula, biblioteca, livraria
e espaço destinado a teleconferências. No
pátio interno, foi construída a Oca da
Ciência, Cultura e Saúde, espaço
genuinamente amazônico que possui todo
o mobiliário confeccionado com aproveitamento de refugo de madeira regional.

Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deane (CPqLMD), Manaus/AM. (DAD/Fiocruz)

Devido à necessidade de aproveitamento
de estrutura existente, não houve muita
liberdade de criação, e a edificação acabou
adotando um volume prismático e uma
linguagem simples, sem grandes elementos
decorativos, adequada ao severo clima de
Manaus como, por exemplo, a utilização
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de brises horizontais em suas janelas. O
edifício conta com uma estação de

Espaço Asfoc, Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deane (CPqLMD), Manaus/AM.
(DAD/Fiocruz)

tratamento de esgoto inovadora, ecologicamente correta, que separa, no subsolo, os
dejetos humanos daqueles produzidos em laboratórios — depois, eles são tratados numa
estação e a água é devolvida à natureza com 90% de pureza. Faz parte ainda do CPqLMD
o Pavilhão Casa Verde, projetado pelo arquiteto Marcos Moita, onde funcionava
anteriormente o Escritório Técnico, que foi ampliado para acomodar almoxarifado, cantina
e a subestação. Completa o conjunto a Casa da Farinha, localizada ao lado da Casa Verde,
feita de palha e madeira, onde funciona o Espaço Asfoc.
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