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REDE INTEGRADA DE PESQUISA MÉDICA EM DOENÇAS VIRAIS EMERGENTES  

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento41 

Saúde Área de 
Atuação42 

Saúde das populações humana 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 12 
(X ) ( ) ( ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

A Gerência de Virologia da FMT-HVD desenvolve pesquisas médicas e ações de vigilância 
epidemiológica em doenças virais agudas e crônicas em Manaus e outras localidades do 
estado, tais como: Lábrea, Coari, Careiro da Várzea e Tabatinga. Para o bom funcionamento 
destes trabalhos faz-se necessário criar uma rede que utilize ferramentas modernas de 
tecnologia de informação, de ponta, capazes de gerenciar adequadamente os dados gerados 
nas pesquisas em andamento. 
Geral 
Utilizar novos métodos de tecnologia da informação para auxiliar a realização das pesquisas 
médicas e atividades de vigilância epidemiológica em doenças virais, desenvolvidas pela 
Gerência de Virologia da FMT-HVD.   

Atividades  

- Adequar fisicamente e equipar as unidades de pesquisa em Manaus, Lábrea, Coari, Careiro 
da Várzea e Tabatinga com instrumentos periféricos portáteis, com sistema operacional 
adequado e GPS; 

- Construir softwares que permitam o registro, o armazenamento, o geo-referenciamento, a 
transmissão, o acesso remoto e a manipulação de dados;  

- Propiciar o treinamento de pessoal no manuseio dos equipamentos e sistemas de 
informação utilizados como parte da rede.  

Inovação 

- Produtos eventualmente gerados como parte desta rede poderão ser patenteados ou 
disponibilizados livremente.  
 
 

EQUIPE 

Líder 
Wornei Silva Miranda Braga 

(92) 2127-3447 wornei.braga@hotmail.com 

Parcerias 
Institucionais43 

Universidade do Estado do Amazonas – UEA 
 

Fundação de Vigilância em Saúde – FVS 
Faculdade de Medicina da USP 

Centro de Pesquisa Ageu Magalhães de Pernambuco 
Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI) 

Gerência de Informática da FMT-HDV  

                                                        
41 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; Saúde; Agrárias; Sociais 
Aplicadas; Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
42 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; microeletrônica; processo 
produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); capacitação de RH; desenvolvimento 
energético; televisão digital; ou Outros, especificando-o. 
43Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma instituição, em caso de 
terem sido credenciadas individualmente. 


