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APRESENTAÇÃO
É com grande satisfação que apresento as
entregas e conquistas alcançadas pela Fundação
Ezequiel Dias (Funed), que faz parte do Governo
de Minas, ao longo deste ano de 2020. Ressalto
que, mais do que nunca, a Funed desenvolveu
com excelência um papel extremamente
importante e essencial para a saúde pública de
Minas Gerais, reforçando o nosso compromisso
de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).
Assumir a gestão desta grande Instituição, em
um momento totalmente atípico, tem sido um
desafio. Porém, avalio que é também uma
oportunidade de mostrar à sociedade que a
Funed é um órgão de excelência do sistema de
saúde pública do estado de Minas Gerais e que
tem trabalhado incessantemente para entregar à
população serviços de qualidade, mesmo diante
das grandes adversidades do atual contexto.
Neste material, você terá a oportunidade de
conhecer os principais resultados da Funed, bem
como os projetos de destaque que farão com
que a Instituição seja ainda mais reconhecida
como referência em pesquisa, ciência,
tecnologia, produção e inovação, na saúde
pública do estado de Minas Gerais e também do
Brasil.
Dario Brock Ramalho
Presidente da Funed
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MISSÃO

Participar do fortalecimento do Sistema
Único de Saúde, protegendo e
promovendo a saúde.

VALORES
- Qualidade
- Inovação
- Ética
- Compromisso
- Competência
- Transparência
- Humanização

4

A FUNED
•
Área física total de 48.930,54m²;
•
Área construída de 33.539,11m²;
•
São cinco unidades fabris, 45
laboratórios de análises, dez serviços de
pesquisa, três almoxarifados industriais,
três subestações de energia, refeitório,
pátio e estacionamento;
•
825 servidores efetivos e 146
servidores terceirizados;
•
Certificada ISO 9001:2015.
A Funed possui três áreas de atuação
distintas. Ela é referência na pesquisa
científica a partir de venenos de serpentes,
aranhas, escorpiões e abelhas, sendo
reconhecida como um importante Instituto
de Ciência e Tecnologia do estado de Minas
Gerais.
Com modernas unidades de produção de
medicamentos, é um dos maiores parques
tecnológicos do Brasil que produz, com
exclusividade na América Latina, a
Talidomida, medicamento usado no
tratamento da hanseníase e com alto
potencial para tratamento de outras
doenças, como o câncer. Além disso, é o
único laboratório público fornecedor da
vacina contra meningite C para o Ministério
da Saúde.
Na Funed, o Laboratório Central de Saúde
Pública de Minas Gerais (Lacen-MG) conta
com 42 laboratórios que realizam análises
utilizando metodologias de última geração
em atendimento resposta às vigilâncias
sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde
do trabalhador, além de ser o coordenador
técnico da rede de laboratórios de saúde
pública (Relsp) em todo o estado.

5

METAS 2020
Meta 1
Realizar 550 mil exames e
análises laboratoriais de
interesse da Saúde Pública

Meta 2
Realizar pelo menos dois
peticionamentos na Anvisa
para solicitar registro ou
aperfeiçoamento dos
medicamentos Funed

Meta 3
Entregar 16.137.000 vacinas,
soros ou outros produtos
biológicos produzidos ao
Ministério da Saúde

Meta 4
Produzir
e
entregar
9.390.900 medicamentos ao
Ministério da Saúde
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Cumprida!
Até 30/11, realizou 604.953 análises laboratoriais de
diagnóstico das doenças e agravos de notificação
compulsória e monitoramento da qualidade dos produtos
e serviços sujeitos ao controle sanitário e monitoramento
dos fatores ambientais.

Cumprida!
Foram realizados dois peticionamentos junto à Anvisa.
Mais informações na página 15.

Cumprida!
A Funed entregou 17.641.990 doses da vacina Men.C.
Mais informações na página 12.

Quase lá!
Atrasos na aquisição de insumos para produção do
medicamento Talidomida impactou o cumprimento da
meta e a primeira entrega de 503.550 comprimidos ao
MS. A segunda está prevista para janeiro de 2021. Foram
entregues 5.075.880 unidades do medicamento entecavir .

A meta 5, “realizar 34 exposições de Ciência no estado de Minas Gerais”, foi diretamente
impactada pela pandemia da covid-19, sendo necessária a suspensão das exposições de
ciência planejadas para 2020.

METAS 2020
Meta 6

Cumprida!

Gerar 26 produtos científico-tecnológicos a partir da
execução de projetos de
pesquisa básica e aplicada

Até novembro, foram publicados 71 artigos científicos em
periódicos indexados. Mais informações na página 19

Meta 7

Quase lá!

Executar plano de ação para
estruturação do Plano
Diretor da Funed

Foram realizadas atividades de conferência cadastral física nas
edificações de forma a atualizar os arquivos das plantas e realizar
o levantamento. Será entregue à gestão um relatório com o
diagnóstico da infraestrutura (informações de área construída,
potencial de construção, área permeável, questões ambientais,
entre outros pontos).

Meta 8

Cumprida!

Implementar a gestão de
estoque centralizada de pelo
menos mais uma classe de
itens

Os itens descartáveis de laboratório foram centralizados
na gestão do SAM. A área realizou atividades para
garantir um espaço adequado e tem buscado qualificação
técnica para efetivar a gestão desses itens.

Meta 9

Cumprida!

Aumentar em 40% o
número de itens
homologados em cada
diretoria em relação ao
ano passado

DIOM: aumento de 157,88% / DI: aumento de 58,82% /
DPD: aumento de 309,82% / DPGF e Presidência:
aumento de 25,55%. 3.024 ítens homologados até
novembro.

A Funed cumpriu 75% do que foi proposto em metas para o ano de 2020. As metas para
2021 já estão traçadas e podem ser conferidas na página 23.
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INSTITUTO
OCTÁVIO MAGALHÃES
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS

COVID-19

Em março, o governador de Minas Gerais decretou Situação de
Emergência em Saúde Pública no estado devido à pandemia do
novo coronavírus.
O IOM, como Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais
(LACEN/MG), é o responsável pelas análises diagnósticas dos casos
suspeitos de covid-19 e, desde então, tem contado com todo seu
corpo técnico para atender à demanda crescente do recebimento
das amostras biológicas dos casos suspeitos e todo o processo
analítico que envolve o diagnóstico.

MAIS DE 301 MIL
RESULTADOS
LIBERADOS
(até 21/12)

REDELAB COVID-19
Ainda em março, visando atender a demanda crescente das análises
do covid-19, o IOM descentralizou o diagnóstico da covid por meio
da criação de uma rede de laboratórios públicos e privados – a
REDELAB COVID-19. Ao todo, foram habilitados 29 laboratórios de
15 instituições.
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ANALÍTICA
O IOM adquiriu dois extratores de DNA/RNA automatizados, além
de 2 plataformas automatizadas cedidas pelo Ministério da Saúde,
mais duas plataforma automatizada adquirida com recursos
compensatórios da Vale S.A., o que ampliou a capacidade
operacional de realização das análises do covid-19 de 160
amostras/dia para 2.000 amostras/dia.
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DIAGNÓSTICOS
Mais de

562 MIL

análises laboratoriais de
interesse da Saúde Pública já
foram realizadas

425.101

análises diagnósticas das
doenças e agravos de notificação compulsória e
imediata de interesse da Saúde Pública: dengue,
febre amarela, Zika, Chikungunya, HIV/AIDS,
hepatites
virais,
sarampo,
rubéola,
vírus
respiratórios, tuberculose, meningites, leptospirose,
doença de Chagas, leishmanioses, toxoplasmose etc.
(até novembro/20)

137.864

análises fiscais e de
monitoramento da qualidade dos produtos e serviços
sujeitos ao controle sanitário, monitoramento dos
fatores ambientais, e vigilância dos fatores que
impactam na saúde do trabalhador: água de
hemodiálise, água para consumo humano,
medicamentos, saneantes, cosméticos, alimentos
etc. (até novembro/20)
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VISITA

Em outubro, o governador Romeu Zema, o Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo
Amaral e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, visitaram o Laboratório Central de Saúde
Pública de Minas Gerais (Lacen-MG), da Funed. O objetivo da visita foi conhecer os
laboratórios da Fundação e os equipamentos enviados pelo Ministério da Saúde para ampliar
a capacidade de testagem da covid-19.

Dietilenoglicol
O IOM atuou também na
força-tarefa de investigação dos
casos suspeitos de intoxicação por
dietilenoglicol “Caso Baker”.

8 PROJETOS

EM DESENVOLVIMENTO, ENTRE ELES:

•
Detecção e contagem automáticas de bacilos
álcool-ácido resistentes para o diagnóstico da
tuberculose;
•
Acesso à detecção e tratamento da doença de
Chagas no âmbito da atenção primária à saúde no Brasil;
•
Análise de Açúcares no contexto do Plano de
Redução de Açúcares em Alimentos Industrializados;
•
Finalização da etapa experimental do projeto
Fatores de risco para a presença de patógenos em
queijos Minas artesanais do Serro e Canastra e avaliação
do tempo de maturação adequado para assegurar a
inocuidade deste alimento - Embrapa Gado de Leite –
Juiz de Fora – MG.

4 ARTIGOS CIENTÍFICOS
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publicados em revistas indexadas

ACREDITAÇÃO ABNT NBR ISO/IEC 17025
Em setembro, completaram-se 12 anos da acreditação do IOM na ABNT NBR ISO/IEC
17025, norma internacional que avalia a competência dos laboratórios de ensaios e
calibração. O IOM foi o primeiro Lacen do país a ter ensaios acreditados pela norma. A
acreditação é o reconhecimento da competência técnica do laboratório, em padrões
internacionais de qualidade.

TREINAMENTOS EM BIOSSEGURANÇA - EAD
Para manter a equipe do IOM continuamente capacitada em Biossegurança e
considerando as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Qualidade do
IOM (QIOM) desenvolveu, em pareceria com o SSST, cinco cursos de Biossegurança na
modalidade EAD: Boas Práticas de Laboratório, Biossegurança na contenção do
coronavírus, Manutenção e limpeza de CSB, Plano de Emergência Laboratorial voltado
para riscos biológicos e químicos, além de outros tópicos importantes, como a
negligência vinculada à banalização de riscos.

MANUAL DE RECOMENDAÇÕES
O IOM trabalhou na elaboração do manual de recomendações para o diagnóstico e teste
de sensibilidade para micobactérias não tuberculosas (MNT) no estado de Minas Gerais.
O manual está disponibilizado no site da Fundação para uso por profissionais de saúde
da assistência a pacientes, profissionais de laboratório e da vigilância.

IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS
Entre outras implantações, destacam-se:
- Utilização do sistema fechado de filtração para pesquisa de patógenos;
- Padronização e validação da metodologia de detecção de T. Cruzi em alimentos;
- Padronização e validação da metodologia de detecção de Sars-Cov-2 em águas residuais;
- Padronização e validação da metodologia de quantificação de Ocratoxina A em café.
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DIRETORIA
INDUSTRIAL

SORO
PARA TRATAMENTO DA COVID-19
A Funed está atuando no desenvolvimento do Soro Anti-SARS-CoV-2. O
medicamento estratégico será um neutralizante para SARS-CoV-2 capaz de
diminuir a resposta pró-inflamatória em pacientes com covid-19. Em 3 de
novembro, ocorreu a imunização dos equinos na Fazenda Experimental São Judas
Tadeu da Funed. Para dezembro está prevista a sangria para purificação do plasma
e, em 2021, começará a produção dos lotes-pilotos.
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A vacina é indicada para imunização ativa de crianças a partir de dois meses de idade,
adolescentes e adultos para a prevenção da doença invasiva causada por Neisseria meningitidis
do sorogrupo C. Esta bactéria pode causar infecções graves, às vezes fatais, como a meningite e
a sepse. A Funed já forneceu aproximadamente 106 MILHÕES de doses de vacina MenC
para a rede pública de saúde entre 2009 e o primeiro semestre de 2020.

Cerca de

18 MILHÕES
de doses de Vacina da Meningocócica C
entregues ao Ministério da Saúde
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TALIDOMIDA

503.550 unidades entregues

Atualmente, a Funed é a única produtora da Talidomida no país, sendo este um medicamento
estratégico importante no contexto da saúde pública, usado para atender aos programas de
hanseníase, lúpus e Aids, do Ministério da Saúde. O medicamento é produzido na Fundação
desde 1970 e é distribuído exclusivamente pelo SUS, para as Unidades Públicas
Dispensadoras devidamente credenciadas. O contrato de nº 263/20 foi assinado com o MS
para fornecimento de 5.460.000 comprimidos de Talidomida 100mg. A primeira entrega de
503.550 comprimidos já foi enviada ao MS e a segunda acontecerá em 2021.

ENTECAVIR
5.075.880 unidades entregues

Em 2020, foi celebrado o primeiro contrato da Funed para o fornecimento de Entecavir ao
Ministério da Saúde. O medicamento é o primeiro genérico do Brasil para tratamento de
infecção crônica pelo vírus da hepatite B (VHB). Todas as etapas foram desenvolvidas na
Funed: desenvolvimento, registro, produção e entrega ao MS.
As entregas foram referentes ao contrato nº 97/2019, celebrado entre a Fundação e a União,
por intermédio do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS) do MS. Até o
momento, foram realizadas quatro entregas, todas em 2020.
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BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
A implantação e o cumprimento das normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) são
uma exigência legal para todos os estabelecimentos fabricantes de medicamentos no
País, e o CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) é o documento que atesta se
a empresa cumpre os requisitos da RDC 301/2019. A concessão do CBPF ocorre mediante
verificação do cumprimento dos requisitos técnicos constantes na legislação vigente de
BPF e correlacionadas, por meio de inspeções e monitoramento de dados pela Anvisa.
Houve renovação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação das Unidades
II, III e V., após inspeção realizada nos dias 16 a 20 de novembro.

PETICIONAMENTOS
Foram realizados dois peticionamentos na Anvisa:
- Captopril (25 mg cpr.): em fevereiro foi analisada a embalagem de um lote-piloto do
medicamento para estudo de estabilidade e regularização do registro. O relatório final do
estudo de bioequivalência foi concluído em maio e, em junho, foi concluído o estudo de
estabilidade. Com esses documentos e outros dados, foi submetido o peticionamento
para regularização do registro do comprimido.
- Entecavir (0,5 mg cpr.): para a melhoria de processo, em setembro, foi solicitado
peticionamento na Anvisa de novo método de desenvolvimento analítico. Esse novo
método mostrou-se mais vantajoso por representar redução dos reagentes utilizados e
tempo de análise, além de seguir parâmetros de compêndio oficial, conforme
recomendado pela Agência.

SOROS
A linha de estéreis, que engloba a produção de soros, já está devidamente autorizada
pela Anvisa a retomar a sua produção, após auditoria realizada entre março e abril, com
autorização concedida em julho. O documento atesta que a Funed está apta a
produzir oito tipos de soros usados para o tratamento em caso de
envenenamento e picadas por jararacas, cascavéis, surucucus, corais
verdadeiras, escorpiões, além dos soros antirrábico e antitetânico.
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DIRETORIA
DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO
As ações presenciais e programas de popularização da ciência da Fundação Ezequiel
Dias, no decorrer do ano de 2020, tiveram que ser temporariamente suspensas, devido
ao contexto da pandemia. Com finalidade de manter o compromisso institucional com a
divulgação do conhecimento científico, foram criados projetos e iniciativas virtuais:
FUNED EM CASA
Tutoriais lúdicos e criativos, que abordam
conteúdos relacionados à ciência, de maneira
instrutiva e divertida.
ARTIGOS CIENTÍFICOS
Conhecimento científico no formato de post, por
meio de uma linguagem fácil e acessível.
MITOS E VERDADES
Enquetes interativas abordam os mitos e
verdades que envolvem os animais peçonhentos.
Tais enquetes se tornaram uma maneira divertida
de desmistificar certas crenças sobre animais
peçonhentos.
PODCAST CASOS E CASES
Depoimentos de pesquisadores da instituição
sobre carreira científica, rotina de pesquisador e
curiosidades da profissão.
DESCOMPLICADA CIÊNCIA:
DICIONÁRIO CIENTÍFICO
Postagens que abordam o significado de termos
científicos.
CIENTISTAS DA FUNED
Perfis dos cientistas que atuam na instituição.
FALANDO EM BICHO
Posts que abordam de maneira lúdica, a partir de
uma pergunta, curiosidades e informações sobre
os animais peçonhentos, como serpentes,
aranhas, abelhas e escorpiões.

16

PPGBiotec
Programa de Pós-graduação
em Biotecnologia
Mestrado Profissional em Biotecnologia da
Funed encontra-se em sua segunda turma.
Apesar do ano pandêmico, as atividades
tiveram continuidade no formato on-line e o
ano letivo não foi prejudicado. Neste
momento, o processo seletivo para a
terceira turma está em andamento.

A Funed foi contemplada no Programa de Bolsas de Iniciação Científica
do CNPq nas modalidades Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(PIBIT), Iniciação Científica (PIBIC), e Iniciação Científica Ensino Médio
(PIBIC-EM).

Fundação de apoio
Com a publicação do Marco Legal de Inovação Mineiro e da Política de Inovação,
abriu-se a possibilidade da Funed trabalhar com as fundações de apoio para projetos
específicos da instituição. Como ações deste ano, foi publicada a portaria com o
expediente para credenciamento das fundações de apoio e encontra-se em finalização
as ações para o chamamento público que permitirá o credenciamento junto à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de
Minas Gerais (Sede) e a contratação das fundações para projetos de pesquisa e inovação
da Funed.
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Catálogo de novas tecnologias
O Catálogo de tecnologias da
Funed foi criado para dar
visibilidade às tecnologias em
desenvolvimento na Fundação, a
fim de buscar novas parcerias e
investimentos. Dessa forma, a
instituição pode apresentar as
inovações para a sociedade, seja
pelo licenciamento ou pelo
desenvolvimento conjunto.

INOVAÇÃO
A Nova política de inovação foi
formulada com base no que dispõe o
Decreto 47.442/2018 e publicada em
abril de 2020, possibilitando à Funed
aplicar os regulamentos trazidos pelo
Marco Legal de Inovação Mineiro.

PATENTES
Em 2020, foram depositadas seis novas patentes :
1- Implante polimérico biodegradável revestido por nanofibras poliméricas para
administração intraocular de fármacos, processo e uso / Parceiros: Funed e UFMG
2- Composição farmacêutica para tratamento de doenças oculares associada à
formação de trombos e coágulos em veia da retina e uso / Parceiros: Funed e UFMG
3- Composição farmacêutica contendo melitina para tratamento de doenças oculares
associadas à inflamação / Parceiros: Funed e UFMG
4- Peptídeos sintéticos, composições farmacêuticas para tratamento da toxoplasmose
e usos / Parceiros: Funed, UFMG e Fapemig
5- Composição farmacêutica com atividade contra pneumonia bacteriana e uso /
Parceiros: Funed, UFMG, Fapemig e Santa Casa BH
6 - Proteína recombinante multiepítopo, composição vacinal contra acidentes por serpentes do gênero crotalus, e uso / Parceiros: Funed. UFMG e FUCRI-UNESC

FORTALECIMENTO
Fortalecimento do arquivo institucional e o centro de memória, com a junção do
Serviço de Gestão Documental e Serviço de Informação Científica, Histórica e
Cultural.
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71 Artigos publicados
A publicação de artigos científicos representa uma importante entrega dos pesquisadores
da Funed, pois é desta forma que o conhecimento aplicado no desenvolvimento das
pesquisas é compartilhado com a comunidade científica, favorecendo a população. Além
disso, o número de publicações é fator de peso para que a produção científica esteja mais
competitiva para aprovação de projetos e captação de recursos para o Estado.

FUNED NA ESCOLA
O Funed na Escola é um programa de
divulgação e popularização da ciência da
Fundação Ezequiel Dias, voltado para
estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio
de BH e região metropolitana. No ano de 2020,
em fevereiro, houve uma atividade presencial e,
posteriormente, em função da pandemia, foram
adotadas palestras virtuais. Ao todo, 589
estudantes, de seis escolas, tiveram a
oportunidade de aprender um pouco mais sobre
animais peçonhentos, biotecnologia, universo
das células, resíduos e reciclagem e vacinas.

FUNED
NA ESCOLA

Ciência em Movimento
No início do ano, o Programa Ciência em Movimento realizou uma visita, com participação de
2.633 pessoas. Com a pandemia, as viagens planejadas foram suspensas.
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DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO,
GESTÃO E FINANÇAS

RECEITA
DIRETAMENTE ARRECADADA (FONTE 60)

757 MM
596 MM
308 MM
432 MM
406 MM
286 MM
RECEITA TOTAL ARRECADADA (FONTES 10, 60 E 24): R$1.224.514.169,65

COMPRAS

A meta Funed 2020, vinculada aos processos de compra, objetiva o aumento em 40%
do número de itens homologados por Diretoria em relação ao exercício anterior, sendo
previsto o alcance de 2022 itens para a Instituição. Com o acompanhamento e
melhorias contínuas dos processos, incluindo a participação e orientação das áreas
solicitantes, foi possível atingir 3024 itens até o mês de novembro/2020, equivalente ao
aumento de 109,42%, em relação ao mesmo período do exercício anterior.

MAIS SEGURANÇA
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As câmeras de vídeo monitoramento foram modernizadas, na sede da Fundação,
propiciando a melhoria da qualidade de imagens. Na Fazenda Experimental São Judas
Tadeu, localizada em Betim, foram realizadas melhorias como: instalação de câmeras
de segurança, iluminação das vias internas e contratação de serviços de segurança
desarmada 24 horas, visando à segurança do patrimônio e dos servidores que
desenvolvem suas atividades no local.

OBRAS
Ao longo do ano, foram realizadas 34 intervenções e projetos de obras, entre elas a
reforma do laboratório de plasma na Fazenda Experimental São Judas Tadeu, bem
como a reforma e construção de muro na entrada, recuperação da casa destinada a
alojamento que será utilizada pela equipe de segurança e recuperação de instalações
elétricas com instalação de gerador de emergência.

TELETRABALHO

Durante a Pandemia, a Funed proporcionou condições de acesso à rede de sistemas
corporativos internos para todos os colaboradores que precisaram trabalhar
remotamente, disponibilizando conexão na Rede Privada Virtual, do inglês Virtual
Private Network (VPN), gerando um fluxo de mais de 500 pessoas conectadas
diariamente, o que significa aproximadamente 50% dos colaboradores da Fundação.
Também liberou computadores e notebooks para quem não disponha de
equipamentos, garantindo a continuidade das atividades exercidas presencialmente e
a segurança destes servidores e reduzindo a possibilidade de transmissão do novo
coronavírus.

No entanto, houve equipes, de todas as diretorias, que continuaram a desenvolver suas atividades
presencialmente. Na foto, servidores do IOM que continuaram com o trabalho presencial. 21

COMUNICAÇÃO
Aproximadamente 1800 vezes a Funed
esteve na mídia (TV, jornais impressos e sites)
Cerca de 660 mil acessos ao site da
Fundação

LIVES
Em agosto, a Funed e a GSK realizaram o evento digital
“Lições aprendidas nas salas de vacinação: 10 anos de
experiência com a vacinação contra a doença
meningocócica no Programa Nacional de Imunização
(PNI)”. Direcionado a profissionais da saúde, o encontro fez
parte das comemorações dos 113 anos da Fundação.
Em setembro, a live “Diagnóstico parasitológico da
malária na pandemia de covid-19” foi transmitida pelo
canal da Funed no Youtube.
Em novembro, aconteceu o “Web Encontro Vital para o
Brasil”, em comemoração aos 100 anos da expansão dos
postos antiofídicos e aos 10 anos de Rede Vital para o Brasil.
Na Fundação, a Divisão de Gestão de Pessoas usou a
plataforma youtube para orientar os servidores quanto às
Normas e procedimentos para o teletrabalho.

Servidores
orgulhosos
Em junho, teve início uma série de posts com a temática “Por
trás desta máscara tem um servidor orgulhoso de trabalhar
por você”, em que os servidores apareceram contando há
quanto tempo trabalham na Fundação e em qual setor atuam.
A contagem regressiva começou no dia 1º de junho e, ao todo,
mais de 60 servidores participaram da campanha.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021
Ter uma estratégia bem definida é essencial para
que a Funed continue sendo uma instituição de
referência nacional e mantenha sua missão de
fortalecer o Sistema Único de Saúde – SUS.
É importante pontuar que, para 2020, estava
previsto a realização do planejamento de médio
prazo com a revisão da Visão da nossa Fundação,
que vencerá no final deste ano. Entretanto, devido
à pandemia provocada pela covid-19, com a
imersão e dedicação da instituição a esta questão
e, mais recentemente, com as mudanças na
gestão da Fundação, esse planejamento será
revisto, ampliado e implementado ao longo de
2021.
Enquanto isso, é preciso dar continuidade aos
processos da Funed que são perenes, definir
novos objetivos e metas em busca de melhorias. É
importante termos clareza das metas que irão
nortear o processo de Planejamento Estratégico
de cada área na Instituição.
Dessa forma, as metas da Funed para 2021 terão
em seu rol as entregas atuais da instituição, que
refletem os objetivos essenciais de cada um de
seus negócios e que estão alinhadas com as metas
definidas no momento de elaboração do Plano
Plurianual de Ação Governamental, o PPAG. Essas
metas serão a referência para o desdobramento
dos indicadores de todas as nossas unidades
administrativas no próximo ano.
Cabe ressaltar que, ao longo de 2021, iremos
retomar as discussões para elaboração de um
planejamento interno de médio prazo com o
estabelecimento de uma nova Visão. A ideia é que
este trabalho seja feito por meio de um
planejamento coerente com os cenários atuais e
com a participação de todos.
Juntos numa mesma direção, teremos mais
sucesso nas nossas ações.

METAS FUNED 2021
1Entregar 10.500.000
unidades de vacina Men. C e
soros hiperimunes
2Produzir e entregar
10.995.020 unidades de
medicamentos
3- Realizar pelo menos um
peticionamento na Anvisa
para solicitar registro ou
aperfeiçoamento
dos
medicamentos Funed
4- Atendimento de 90% da
demanda
espontânea,
recebida no período, de
análises laboratoriais de
interesse em saúde pública.
5- Atendimento de 90% da
demanda pactuada e da
demanda
espontânea,
recebidas no período, de
análises
laboratoriais
relacionadas à Vigilância
Sanitária.
6- Atendimento de 90% de
demanda
espontânea,
recebida no período, de
análises
laboratoriais
relacionadas ao diagnóstico
da covid-19.
7Gerar 42 produtos
científico-tecnológicos
a
partir da execução de
projetos de pesquisa básica e
aplicada
8Realizar 22 ações de
Popularização da Ciência
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