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Hanuman - Olá, pessoal! Eu sou Hanuman!  

 

PETrícia - Uhuu.. e eu sou a PETricia! Somos BFF, sabem? melhores amigos! 

 

Hanuman - É… e hoje nós queremos convidar vocês pra fazer uma viagem incrível 

conosco! Vamos fazer um mochilão e conhecer alguns lugares em que se leva muito a 

sério achar soluções para melhorar a saúde das pessoas do nosso Brasilzão... 

 

PETrícia – Ebaaaa!!! já estou animada! Ah, já sei, você está falando da Fiocruz! Mas, 

antes de sair batendo as asas, precisamos saber “quem é” a Fiocruz, né? Pois é, foi isso 

que eu descobri nas minhas andanças... 

A Fiocruz é uma instituição pública de pesquisa e ensino, aqui do Brasil, que existe faz 

mais de 120 anos, acreditam nisso? É muito tempo! Está espalhada pelo país e tem até 

um escritório em Moçambique, na África! 

A Fiocruz quer “promover a saúde e o desenvolvimento social, criar e divulgar o  

conhecimento científico e tecnológico, ser um agente da cidadania, de transformação e 

https://www.icc.fiocruz.br/extensaodivulgacaocientifica/videoteca/


de redução das desigualdades”. Genteeee, olha, me identifiquei com isso, eihn!  Eu, que 

sou cria do PET-Farmacia da UFPR, tenho tudo isso muito na minha veia também! Então 

pessoal, vamos conhecer algumas dessas unidades e o que cada uma faz? 

 

Hanuman - Começando pelo…. Paraná!  No Paraná, está o Instituto Carlos Chagas, ou 

também chamado de - adivinhem - Fiocruz Paraná! Ele nasceu de uma parceria entre a 

Fiocruz e o governo do Estado do Paraná, em 1999. Durante a sua história, fez parte do 

Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), depois foi crescendo, ganhando 

autonomia e  faz mais de 10 anos, virou o  ICC, um centro de excelência em pesquisa, 

que faz  pesquisas em bioquímica, biologia molecular e biologia celular de agentes 

infecciosos e seus hospedeiros, em regulação da expressão gênica de microrganismos e 

parasitas, em células tronco, em virologia molecular, em biotecnologia e em 

desenvolvimento tecnológico. 

 

PETrícia - Que demais, né, Hanuman? E eu soube que o instituto também tem atividades 

de Ensino, Extensão e Divulgação científica, forma mestres e doutores e vai pros 

territórios levando conhecimento em saúde para a população. Peraí que eu vou registrar 

este QR CODE pra poder depois ver tudo com mais calma! Vocês também registrem aí, 

certo? 

 

Hanuman - É isso aí!! Agora vamos continuar nossa viagem! PETrícia tá sempre 

colecionando QRCodes pelo caminho, como se levasse lembrancinhas de cada lugar! 

Tantantantan!!! Chegamos agora aqui no Mato Grosso do SULLL.. aqui na capital, Campo 

Grande! Olha lá quantas araras e tucanos!! Mas soube que aqui tem até uma Praça das 

Araras, com araras gigantessss.  

 

PETrícia - E também tem a Fiocruz Mato Grosso do Sul!! Ela foi inaugurada em 2001, né?  

E faz parte de uma política de expansão e regionalização das atividades de ciência e 

tecnologia pra fortalecer a capacidade de intervenção do Estado, com políticas de 

redução das desigualdades regionais no Brasil. Aqui, eles atuam em quatro grandes 

áreas temáticas: Meio Ambiente e Saúde; Saúde dos povos indígenas; Saúde e 

Sociedade; e Saúde das Populações Vulneráveis. 

 



Hanuman – Uaaau!!! Ai… vou registrar tudo aqui com esse QR CODE também, que a 

nossa viagem tem que continuar, né? Vamos levantar voo…. 

 

PETrícia - Partiuuu...  

 

(Eles voam) 

 

Hanuman – Ebaaaa!!! Chegamos em Minas Gerais! A terra do pão de queijo e, também, 

do Instituto René Rachou, a Fiocruz Minas! 

O instituto foi incorporado à Fiocruz como unidade em 1970, mas desde 1955, a Fiocruz 

já “anda” aqui por Minas. O instituto, hoje, tem 25 Grupos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação, que trabalham com temas como doença de Chagas, 

leishmaniose, esquistossomose e outras helmintoses, dengue, malária, e doenças 

crônico-degenerativas. Também faz estudos ambientais, prospecção de fármacos, 

desenvolvimento de novas  vacinas, métodos de diagnóstico e estratégias terapêuticas, 

estudos em envelhecimento, educação em saúde, saúde e ambiente, genômica, e 

bioinformática. 

 

PETrícia - Mais uma unidade da Fiocruz que leva qualquer tema da saúde muito a sério! 

éee, caso queiram conhecer mais sobre a Fiocruz Minas e registrar tudo isso aí, acessem 

esse QR CODE pessoal, eu já vou registrar aqui! 

 

Hanuman - É incrível o “quanto de coisa” e assuntos a Fiocruz estuda ao redor do Brasil, 

não é, PETrícia? Mas não para por aí! 

 

PETrícia - Realmente!! Agora, vamos conhecer o Instituto Gonçalo Moniz, a Fiocruz 

Bahia? Bora…. 

 

(Eles voam) 

 

Hanuman - Opa! Chegamos! Eba!! 

 



PETrícia - Chegamos mesmo!! Esse aí é o Instituto Gonçalo Moniz! Existe desde 1950. 

Antigamente realizava exames laboratoriais, produzia vacinas e soros solicitados pelo  

Estado, e fazia a  formação técnico-especializada em colaboração com universidades e 

outros locais  de pesquisa. Hoje, sua principal área de atuação é com doenças 

parasitárias (leishmanioses, doença de Chagas e helmintiases). Mas trabalha também 

com Vacina, Diagnóstico e Tratamento; Doenças Bacterianas; Doenças Genéticas; 

Doenças Crônico Degenerativas; Doenças Virais (vírus Zika, HIV, HTLV, HPV e Hepatites 

virais); Saúde Coletiva. Caso queiram conhecer mais sobre a Fiocruz Bahia, já sabem né? 

Acessem este QR CODE aqui! 

 

Hanuman - Que legal minha amiga… mas estou meio triste, nossa viagem já está 

acabando (triste) …. poxa. Vamos conhecer agora os últimos lugares desse mochilão. E 

vamos precisar voar um pouco mais longe, né, PETricia? Lá para o Amazonas! Já 

pensaram em ir para lá? Então, vamos? 

 

PETrícia -  Ahhh eu nunca fui pra lá, vamos já!!! 

 

(Eles voam) 

 

Hanuman - Olha como nosso país é imenso! Cheio de culturas diferentes, tradições... e 

chegamos! Eba! Aqui tô me sentindo muito em casa! Chegamos em… Manaus! Olha lá 

o Instituto Leônidas & Maria Deane, a Fiocruz Amazônia! Que coisa mais lindaa! 

Este instituto quer contribuir para melhorar as condições de vida e saúde das 

populações amazônicas e para o desenvolvimento científico e tecnológico regional e do 

País. Integra a pesquisa, a educação e as ações de saúde pública. Procura conhecer as 

realidades sócio-sanitárias e epidemiológicas da Amazônia. Fácil não deve ser, com tanta 

população espalhada em tantas ilhas… Incrível demais! 

 

PETrícia - Incrível mesmo, Hanuman!! Estou apaixonada! E já sabem, né? Caso queiram 

conhecer mais sobre a Fiocruz Amazônia, acessem por este QR CODE! Eu já vou registrar 

tudo aqui, que não sou boba não! 

Pra onde agora??? 

 



Hanuman - Hmmmm… Ei!  me contaram que a Fiocruz tem até um castelo! Eu juro! 

Fica… no Rio de Janeiro! Vamos lá conhecer! Diz que tem um estilo mourisco …. hmmmm 

se fosse um estilo indiano, aí já ia ser demais a minha cara!… 

 

PETrícia - Ihhh olha como ele é metido, gente! Já quer o castelo pra ele!! 

 

Hanuman - Ah tá, ela que fica aí se exibindo com QRCode, e sou eu o metido??? (risada) 

Taí!  Chegamos no Rio de Janeiro! “Olha que coisa mais linda e cheia de graça” 

(cantarolando)... Aqui no Rio de Janeiro, tem váaarias unidades da Fiocruz! Mas... cadê 

o castelo, cadê o castelo… Genteeeee, olha que maravilha!!! Parece um oásis no meio 

de tanta construção!!! Que demaisssss!!! 

 

PETrícia - Meu Deusss…. desse jeito, até eu queria esse castelo pra mim pra minha 

colmeia! 

 

(NA FRENTE DO CASTELO) 

 

Hanuman - Ahhh, infelizmente nossa viagem vai ter que acabar por aqui... Vamos deixar 

em segredo, mas.. se vocês acessarem este QR CODE, vocês abrem um portal para 

conhecer o castelo inteiro por dentro!  

Cada QRCode que você pegou nas nossas andanças, PEtrícia, é como se fosse a 

montanha que eu levei para curar o meu amigo… dentro tem ciência e o potencial para 

salvar vidas - é só estudar mais e conhecer melhor para poder ajudar as pessoas com 

esse conhecimento. Não percam essa chance, eihn! 

 

PETrícia – Eu, COM CERTEZA, não vou perder!! É isso aí, pessoal! Foi incrível fazer essa 

viagem com vocês e com o Hanuman! 

 

Hanuman e PETrícia  (acenando)- Tchaaaau!  


