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INTRODUÇÃO 

 

Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (Observatório CT&I em Saúde) 

é uma iniciativa da Coordenação de Informação e Comunicação da Vice-presidência de 

Educação, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Sua proposta é 

transformar dados provenientes de diversas fontes em informações com alto valor 

agregado para a Instituição e para a sociedade, a partir de visualizações interativas. A 

construção de indicadores de C,T&I institucionais que tenham como premissa favorecer a 

tomada de decisão e agregar valor ao conteúdo produzido internamente são uma 

prioridade. Todos os procedimentos adotados na coleta e transformação dos dados estão 

descritos neste documento com vistas à transparência e reprodutibilidade na Ciência. Este 

documento descreve a coleta e tratamento dos dados utilizados nos indicadores de 

produção técnica e científica da Fiocruz para o período de janeiro de 2008 até novembro 

de 2022. 
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VISÃO GERAL  

 

Os dados de publicações técnicas e científicas forma coletados diretamente de bases 

de dados a partir de um mesmo critério de busca, considerando diversas possíveis forma de 

escrita da afiliação da Fiocruz. Cada base fornece os resultados da busca em um conjunto de 

formatos disponíveis, com maior ou menor grau de completude entre eles e, muitas vezes 

incompatíveis entre bases. Por isso, após a coleta no formato mais completo disponível para 

a base em tela, os dados são tratados quanto à homogeneização dos seus títulos e ano de 

publicação para que seja gerado um identificador único chamado de fiocruz_id para aquela 

publicação.  

 Em seguida as publicações são todas convertidas para um formato único, o JSON 

(JavaScript Object Notation), considerando um mapeamento entre os campos do formato 

original da base e os campos definidos no arquivo JSON. A partir do conjunto de todas as 

publicações de todas as bases em formato único, os dados são inseridos em um banco de 

dados especialmente modelado para recebê-los e a partir de lá são tratados. Esse tratamento 

inclui a homogeneização dos dados utilizando dicionários, comparações exatas e 

aproximadas, cruzamento de dados e busca de dados complementares em serviços Web. A 

Figura 01 mostra esta visão geral da coleta, tratamento e disponibilização dos dados em um 

pipeline. 
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COLETA DOS DADOS 

 

Uma “string de busca” (Anexo 1) foi especialmente desenhada para recuperar o 

máximo de dados considerando numerosas formas de escrita para identificar a Fiocruz, suas 

unidades e programas nas afiliações de produções disponíveis nas bases. Esta string foi 

utilizada nas bases Web of Science, Scopus, Pubmed e Lilacs. A string de busca precisou ser 

adaptada quanto à sua forma (preservando o mesmo conteúdo) para funcionar interface de 

cada base.  

As publicações resultantes dessa busca foram “baixadas” no formato mais completo 

disponível em casa base, sendo: 

• Web of Science: Comma Separated Value (CSV) 

• Scopus: Comma Separated Value (CSV) 

• Pubmed: Pubmed Data Elements1 

• Lilacs: Research Information Systems (RIS) 

• Lattes: eXtensible Markup Language (XML) 

• Arca: JavaScript Object Notation 

Nas bases Web of Science, Scopus, Pubmed e Lilacs, a coleta foi realizada diretamente no 

site das bases através de Scripts que automatizaram a tarefa manual utilizando a string de 

busca e suas adaptações. Para a base Lattes, foram baixados os currículos em formato XML 

para cada servidor (ativo e inativo) da Fiocruz.  

ARMAZENAMENTO DOS DADOS 

 

Cada base, a partir dos distintos formatos de arquivos, fornece seus dados organizados em 

diferentes campos, em que, por sua vez, os dados obedecem a diferentes formatações. Para 

 
1 https://www.nlm.nih.gov/bsd/mms/medlineelements.html#ad 
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solucionar este problema, foram desenvolvidos scripts in-house utilizando a linguagem de 

programação Python para ler cada registro de cada base e convertê-los num novo arquivo 

em formato JSON, homogeneizando os campos e suas formatações. A escolha dos campos 

do novo arquivo JSON foram adaptadas da especificação utilizada pela base DOAJ2 . 

No momento em cada registro é convertido para o formato intermediário JSON, diversos 

tratamentos são aplicados para mitigar problemas como acentuação por uso de diferentes 

codificações de caracteres, presença de tags de formatação nos dados (html, XML, URL, 

formatações de data, por exemplo), dados incompletos (sem ano, sem autores, sem títulos, 

por exemplo). Adicionalmente é criado um identificador único para cada publicação, 

chamado de fiocruz_id, a partir de uma função hash que combina o título e o ano de 

publicação em uma string única de tamanho fixo. Dessa forma, os dados no formato 

intermediário têm, minimamente, condições de serem armazenados em banco de dados. É 

de extrema importância a criação de um identificador único persiste que permita a 

identificação de determinada publicação, esta informação facilita o processo de deduplicação 

do conteúdo. 

Importante salientar que, enquanto as demais bases são orientadas à publicação, o currículo 

Lattes é orientado a autor. Isto significou um passo extra de tratamento de dados para 

combinar uma mesma publicação declarada em diferentes currículos Lattes antes da 

conversão para o formato JSON. Ainda, como havia currículos de servidores ativos e inativos 

foram consideradas as datas de entrada - e eventual saída no caso de inativos – dos 

servidores de forma a compatibilizar a produção com o período delimitado: 2008 a 2022. 

O passo seguinte é o armazenamento em um banco de dados especialmente desenhado 

para abrigar os dados que têm sido produzidos pelo Observatório, os quais vão além destes 

indicadores de produção técnica e acadêmica. Esta estratégia permitirá no futuro cruzar 

dados de produção com outros dados presentes no banco de dados, como grupos de 

pesquisa, patentes, recursos humanos, fomento, entre outros, enriquecendo os indicadores. 

O sistema gerenciador de bancos de dados (SGBD) escolhido foi o PostgreSQL3, um banco 

de dados relacional Open Source e bem estabelecido no mercado. 

A inserção no banco de dados obedece a uma ordem de precedência das bases. De forma 

 
2 https://doaj.org/docs/xml/#the-doajarticlesxsd-schema-file 

3 https://www.postgresql.org 
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que, antes de inserir um registro vindo de uma determinada base, o sistema criado para isso, 

verifica se a publicação já existe no banco de dados. Se o registro ainda não está presente no 

banco de dados, ele é inserido assinalando a base de origem. Se o registro já está presente, 

ele não é inserido, e apenas a sinalização da base de origem é atualizada, acrescendo a nova 

origem. O critério de comparação neste caso é o fiocruz_id gerado para cada registro, 

seguido pelo DOI, quando existe e por títulos de mesmo ano com 98% de similaridade. Esta 

estratégia permite minimizar a quantidade de repetições oriundas de diferentes bases e visa 

portanto, facilitar o processo de deduplicação. A ordem de precedência para as bases de 

dados foi Web of Science >Scopus> Pubmed> Lilacs> Arca > Currículo lattes.  

 

TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A principal forma de tratamento dos dados é aplicação de dicionários por scripts in-

house desenvolvidos em Python para tal tarefa. Os dicionários são conjuntos de dados 

manualmente curados por especialistas do Observatório de C,T&I em Saúde, que viam 

estabelecer uma baseline de conhecimento sobre um tema em específico. Exemplo: quais 

são as variações com que uma unidade da Fiocruz é indicada como afiliação em trabalhos 

científicos.  Estes dicionários permitem que se faça uma busca exata, aproximada, ou, 

dependendo do volume de dados, sejam usados para treinar inteligência artificial para 

reconhecer padrões. Através da estratégia de comparação dos dados presentes no banco de 

dados com dicionários foi utilizada para identificar e homogeneizar os seguintes campos:  

• Unidades e programas especiais da Fiocruz a partir de 47.603 variações em dicionário; 

• Instituições parceiras a partir de 33.190 variações em dicionário; 

• Veículos de publicação a partir de 16.665 variações de veículos de publicação em dicionário; 

• Tipologia documental a partir de 115 tipos de documentos em dicionário; 

• Países: todas as variações de nomes completos (oficiais) em português, inglês, espanhol, 

francês e alemão, siglas com 3 ou 2 caracteres. 

Após a aplicação dos dicionários, diversos casos são marcados como “Remover” e em 

seguida são efetivamente removidos do banco de dados. São eles: tipologia documental 

Errata, carta ao autor, entre outros, pois são consideradas nesta análise apenas as publicações 
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Institucionais inéditas.  

No caso de veículos de publicação, há uma necessidade adicional de harmonização da 

informação, pois com o acréscimo do currículo lattes muitas produções científicas são 

oriundas de comunicações em simpósios, congressos e eventos e este conteúdo embora 

riquíssimo, traz associado uma série de processos para desambiguação. Neste sentido 

adotou-se um critério de junção dos eventos acadêmicos independentemente da sua 

localidade ou d seu ano de ocorrência. Por exemplo, o Congresso da Sociedade Brasileira 

de Parasitologia ocorreu em 2009 com o nome XXI Congresso da Sociedade Brasileira de 

Parasitologia, em 2011 XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia, em 2013 

XXIII Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia e assim sucessivamente, até sua 

última edição em 2021. Estas variações, além das variações não oficiais escritas pelos autores 

em seu currículo lattes como por exemplo 22o Congresso de Parasitologia foram 

harmonizados sobre o nome guarda-chuva: Congresso da Sociedade Brasileira de 

Parasitologia. 

Especificamente para o caso de autores, também foi desenvolvido um script que “organiza” 

os nomes, levando em conta as variações em citações, homogeneizando o dado. Por 

exemplo, uma pessoa chamada Beltrano Cicrano da Silva, pode ter seu nome apresentado 

de diferentes formas em diferentes bases, como: B C Silva, ou Silva, BC, ou Silva B. C., ou 

Beltrano C. Silva, entre outras variações. Este script homogeneíza essas variações, onde é 

possível considerando que há nomes homônimos. Após essa “harmonização” os nomes são 

buscados na API (Application Programming Interface) do ORCID4 e cruzados com a(s) 

afiliações lá declaradas no pelo autor. Assim conseguimos, quando disponível, acrescer a 

informação de ORCID, onde ela não estava presente, adicionando um identificador 

persistente ao banco dados para os registros de pessoas. Para mais informações sobre esta 

etapa e o processo de uso do ORCID como indicador persistente5. 

Ainda que haja um tratamento inicial para evitar as repetições já no momento da inserção, 

muitos títulos (especialmente na base Lattes) podem conter erros de digitação ou estar em 

diferentes línguas. Problemas como esses causam eventuais repetições, cuja estratégia de 

 
4 https://info.orcid.org/documentation/features/public-api 

5 Um artigo com detalhamento desta experiência foi submetido para avaliação em evento da 

área. Posteriormente sua referência bibliográfica será atualizada nesta metodologia. 
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solução passa por: i) buscar na API CrossRef6 por DOI de trabalhos que ainda não tem o DOI 

no banco de dados. Dessa forma há um acréscimo em outro identificador persistente para 

publicações. Como não há possibilidade de haver DOI repetidos, esses casos são 

identificados e os registros são combinados no banco de dados; ii) adicionalmente, um 

dicionário de títulos é criado utilizando o software VantagePoint7, agrupando títulos similares 

remanescentes, os quais são então combinados no banco de dados. 

 

Finalmente, os dados oriundos da base Lattes são cruzados com dados oficiais fornecidos 

pela Cogepe - Coordenação Geral de Gestão de Pessoas da Fiocruz e diversas informações 

sobre os autores são acrescentadas. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS TEMÁTICAS 

 

O objetivo desta categorização foi identificar quais são as áreas de pesquisa mais 

representativas nas publicações. Para definição das áreas temáticas além do conteúdo da 

produção acadêmica, uma compilação de bibliografias de referência foi feita para embasar 

não somente a escolha das áreas, mas também para auxiliar na escolha das palavras-chave 

que identificam cada uma das áreas. A categorização das publicações é realizada por scripts 

Python especialmente desenvolvidos para esta tarefa. A partir de dados extraídos do banco 

de dados do Observatório e convertidos em arquivo excel, um primeiro script transforma as 

36 áreas temáticas e suas respectivas palavras-chave em um dicionário de termos, 

escrevendo-o em um arquivo de saída. Os dicionários têm como key os nomes das áreas 

temáticas e as palavras-chave agrupadas em uma lista como values8.  

 
6 https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api 

7 https://www.thevantagepoint.com 

8 Um artigo com detalhamento desta experiência foi submetido para avaliação em evento da 

área. Posteriormente sua referência bibliográfica será atualizada nesta metodologia. 
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CONSTRUÇÃO DO DASHBOARD 

 

A partir de uma consulta estruturado ao banco de dados, selecionamos os dados a serem 

indexados para tornarem-se indicadores. Os dados precisam ser indexados, já que, devido 

ao volume de dados, é impraticável executar consultas seguidas ao banco de dados. O 

resultado da consulta é então indexado pelo software Elastic Search9, o qual provê 

mecanismos para que outro software desta mesma suíte, o Kibana possa apresentar de forma 

gráfica, os indicadores selecionados. A apresentação em forma de dashboard, ou painel, é 

interativa e permite ao usuário filtrar, selecionar e até mesmo baixar os dados. 

  

 
9 https://www.elastic.co/pt 
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OBSERVAÇÕES 

Todos os scripts e dados utilizados no pipeline aqui descrito estão depositados em 

repositórios.  

O resultado deste trabalho, não obstante a informação disponibilizada ser fruto de um 

método razoavelmente bem estabelecido ao longo dos anos pelo Observatório, pode estar 

sujeito a eventuais incompletudes ou inexatidões. Entretanto, o modelo de banco de dados 

adotado, permite melhorias incrementais, muitas delas já planejadas e em andamento. 

 

ANEXO 1  

 

Lista de referência compilada pelo Observatório C,T&I em Saúde da Fiocruz 

("Biblioteca Manguinhos" OR "Bio Manguinhos" OR "Biomanguinho" OR "Biomanguinhos" 

OR "Inst Tecnol Imunobiol Biomanguinhos" OR "Inst Tecnol Imunobiol/Fiocruz" OR "Inst 

Tecnol Imunobiol-Fiocruz" OR "Bio Manguinhos" OR "Biomanguinhos" OR "Bio-

Manguinhos" OR "Biomanguinlios" OR "Inst Tecnol Imunobiol" OR "Instituto de Tecnologia 

em Imunobiológicos" OR "Institute of Technology in Immunobiologicals" OR "Technology in 

Immunobiologicals Institute" OR "Ctr Desenvolvimento Tecnol Saude" OR "Ctr Technol Dev 

Health Fiocruz" OR "Ctr Technol Dev Health Fiocruz" OR "Ctr Technol Dev Hlth Cdts" OR "Ctr 

Tecnol Oswaldo Cruz" OR "CDTS/Fiocruz" OR "CDTSFiocruz" OR "Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico em Saúde" OR "Ctr Desenvolvimento Tecnol Saude" OR 

"Center for Technological Development in Health" OR "Centro de Desenvolvimento 

Tecnológico Em Saúde" OR "Cent de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde" OR "Centr 

de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde" OR "Technological Development in Health 

Center" OR "Casa de Oswaldo Cruz" OR "Casa de Osvaldo Cruz" OR "Casa de Osvaldo Crus" 

OR "House of Oswaldo Cruz" OR "Oswaldo Cruz's House" OR "COC/Fiocruz" OR "COC-

Fiocruz" OR "CRIS/Fiocruz" OR "CRISFiocruz" OR "Centro de Relações Internacionais em 

Saúde" OR "Center for International Health Relations" OR "Escola Nacional de Saúde Pública 

Sérgio Arouca" OR "Brazilian Natl Sch Publ Hlth" OR "Brazilian National School of Public 

Health" OR "Escola Nacl Saude Publ/Ensp" OR "Escola Nacl Saude Publ-Ensp" OR "Escola 

Nacl Saude Publ/Fiocruz" OR "Escola Nacl Saude PublFiocruz" OR "Escola Nacl Saude Publ 

Sergio Arouca" OR "Escola Nacl Saude Publ Sergio Arouca" OR "Escola Natl Saude 
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Publ/Fiocruz" OR "Escola Natl Saude Publ-Fiocruz" OR "Escuela Nacl Salud Publ/Fiocruz" OR 

"Escuela Nacl Salud PublFiocruz" OR "Escola Nacional de Saude Publica" OR "Escola Nacl 

Saude Publ" OR "Escola Nacl Saude Publica" OR "Escola Natl Saude Publ" OR "Natl Sch Publ 

Hlth/Fiocruz" OR "Natl Sch Publ Hlth-Fiocruz" OR "Natl Sch Publ Hlth Oswaldo Cruz Fdn" OR 

"Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio" OR “EPSJV” OR "Instituto de Tecnologia em 

Fármacos" OR "Pharmaceuticals Technology Institute/Fiocruz" OR "Pharmaceuticals 

Technology Institute-Fiocruz" OR "Far Manguinhos" OR "Farmanguinhos" OR "Far-

manguinhos " OR "Inst Tecnol Farm-Fiocruz" OR "Inst Tecnol Farmacos/Fiocruz" OR "Inst 

Tecnol Farmacos-Fiocruz" OR "Inst Tecnol Farmacos Manguinhos" OR "Avenida Brasil 4365" 

OR "Avenida Brasil 4360" OR "Av Brasil 4365" OR "Av Brasil 4360" OR "Fdn Inst Oswaldo 

Cruz" OR "Fdn Oswald Cruz" OR "Fundacao Oswaldo Cruz" OR "Fundação Osvaldo Crus" 

OR "Fundação Oswaldo Cruz" OR "Fundação Osaldo Cruz" OR "Fundação Osawaldo Cruz" 

OR "Fundação Osqaldo Cruz" OR "Fundação Osvaldo Cruz" OR "Fundação Oswald Cruz" OR 

"Fundação Oswaldo Crus" OR "Fundação Oswaldo Crusz" OR "Fundação Oswaldo Curz" OR 

"Fundação OSWALDO CURZ" OR "Fundação Oswalo Cruz" OR "Fundação Owaldo Cruz" OR 

"Fdn Osvaldo Crus" OR "Fdn Oswaldo Cruz" OR "Fdn Osaldo Cruz" OR "Fdn Osawaldo Cruz" 

OR "Fdn Osqaldo Cruz" OR "Fdn Osvaldo Cruz" OR "Fdn Oswald Cruz" OR "Fdn Oswaldo 

Crus" OR "Fdn Oswaldo Crusz" OR "Fdn Oswaldo Curz" OR "Fdn OSWALDO CURZ" OR "Fdn 

Oswalo Cruz" OR "Fdn Owaldo Cruz" OR "FICORUZ" OR "FIO CRUZ" OR "FIOCRUZ" OR 

"FIOCUZ" OR "FlOCRUZ" OR "Fiocruz" OR "Osvaldo Crus Foundation" OR "Oswaldo Cruz 

Foundation" OR "Osaldo Cruz Foundation" OR "Osawaldo Cruz Foundation" OR "Osqaldo 

Cruz Foundation" OR "Osvaldo Cruz Foundation" OR "Oswald Cruz Foundation" OR 

"Oswaldo Crus Foundation" OR "Oswaldo Crusz Foundation" OR "Oswaldo Curz 

Foundation" OR "OSWALDO CURZ Foundation" OR "Oswalo Cruz Foundation" OR "Owaldo 

Cruz Foundation" OR "Centro de Estudos Estratégicos/Fiocruz" OR "Centro de Estudos 

EstratégicosFiocruz" OR "CEE/Fiocruz" OR "CEE-Fiocruz" OR "VPAAPS/Fiocruz" OR 

"VPAAPSFiocruz" OR "VPEIC/Fiocruz" OR "VPPCB-Fiocruz" OR "VPPCB/Fiocruz" OR 

"VPPCBFiocruz" OR "VPPIS/Fiocruz" OR "VPPIS-Fiocruz" OR "Leonidas Maria Deane" OR 

"Leônidas e Maria Deane" OR "Leônidas & Maria Deane" OR "Leonidas Maria Deanne" OR 

"Leônidas e Maria Deanne" OR "Leônidas & Maria Deanne" OR "FiocruzAm" OR 

"Fiocruz/Am" OR "Fiocruz-Amasonia" OR "Fiocruz/Amasonia" OR "FiocruzAmazon" OR 

"Fiocruz/Amazon" OR "Fiocruz/Amazonas" OR "Fiocruz-Amazonas" OR "Fiocruz/Amazonia" 

OR "FiocruzAmazonia" OR ILMD OR "Fiocruz-Manaus" OR "Fiocruz/Manaus" OR "CPGM" OR 

"Goncalo Moniz" OR "Goncalo Muniz" OR “Instituto Gonçalo Moniz” OR “Gonçalo Moniz”OR 

"Fiocruz/Bahia" OR "FiocruzBahia" OR "Fiocruz/BA" OR "Fiocruz-BA" OR "Fiocruz/Salvador" 

OR "Fiocruz-Salvador" OR "FiocruzBrasília" OR "Fiocruz-DF" OR "Fiocruz/Brasília" OR 

"Fiocruz/DF" OR "DIREB" OR "GEREB" OR "Gerência Regional de Brasília" OR 
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"Fiocruz/Ceará" OR "Fiocruz-Ceará" OR "Fiocruz/Fortaleza" OR "FiocruzFortaleza" OR 

"Fiocruz/CE" OR "Fiocruz-CE" OR "Fiocruz/Mato Grosso" OR "Fiocruz-Mato Grosso" OR 

"Fiocruz/MS" OR "Fiocruz-MS" OR "Fiocruz/Campo Grande" OR "Fiocruz-Campo Grande" 

OR "Rene Rachou" OR "Renne Rachou " OR "Rene Rachu" OR "Renne Rachu " OR "Cpqrr" OR 

"Fiocruz/MG" OR "FiocruzMG" OR "Fiocruz/Minas" OR "Fiocruz-Minas" OR "Fiocruz/Belo 

Horizonte" OR "Fiocruz-Belo Horizonte" OR "Fiocruz/BH" OR "Fiocruz-BH" OR “Instituto René 

Rachou” OR "Ageu Magalhaes" OR "Aggeu Magalhaes" OR "Cpqam" OR 

"Fiocruz/Pernambuco" OR "Fiocruz-Pernambuco" OR "Fiocruz/PE" OR "FiocruzPE" OR 

"Fiocruz/Recife" OR "Fiocruz-Recife" OR "Fiocruz/Piaui" OR "Fiocruz-Piaui" OR "Fiocruz/PI" 

OR "FiocruzPI" OR "Fiocruz/Teresina" OR "Fiocruz-Teresina" OR "Instituto Carlos 

Chagas/Fiocruz" OR "Instituto Carlos ChagasFiocruz" OR "Carlos Chagas Inst/Fiocruz" OR 

"Carlos Chagas Inst-Fiocruz" OR "Carlos Chagas Institute/Fiocruz" OR "Carlos Chagas 

Institute-Fiocruz" OR "ICC-Paraná" OR "ICC/Paraná" OR "ICC-PR" OR "ICC/PR" OR 

"ICCCuritiba" OR "ICC/Curitiba" OR "FIOCRUZ-Paraná" OR "FIOCRUZ/Paraná" OR 

"FIOCRUZPR" OR "FIOCRUZ/PR" OR "FIOCRUZ-Curitiba" OR "FIOCRUZ/Curitiba" OR 

"ICCFiocruz" OR "ICC/Fiocruz" OR "Fiocruz/Rondonia" OR "Fiocruz-Rondonia" OR 

"Fiocruz/RO" OR "FiocruzRO" OR "Fiocruz/Porto Velho" OR "Fiocruz-Porto Velho" OR 

"Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde" OR "ICICT" OR 

"CICT" OR "Institute of Communication and Scientific and Technological Information in 

Health" OR "Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos" OR "Institute of Science and 

Technology in Biomodels" OR "Centro de Criação de Animais de Laboratório" OR "CECAL" 

OR "ICTB" OR "Fernandes Figueira" OR "Fernandes Fugueira" OR "Fernandes Figueiras" OR 

"Fernandez Figueira" OR "IFF/Fiocruz" OR "IFFFiocruz" OR "Instituto Nacional de Saúde da 

Mulher, da Criança" OR "National Institute of Health for Women, Children" OR "Instituto de 

Saúde da Mulher, da Criança" OR "Institute of Health for Women, Children/Fiocruz" OR 

"Institute of Health for Women, Children-Fiocruz" OR "Instituto Nacional de Controle de 

Qualidade em Saúde" OR "Instituto de Controle de Qualidade em Saúde" OR "National 

Institute for Quality Control in Health" OR "Inst Nacl Controle Qualidade Saude" OR "INCQS" 

OR "Evandro Chagas Inst/Fiocruz" OR "Evandro Chagas Inst-Fiocruz" OR "Evandro 

Chagas/Fiocruz" OR "Evandro Chagas-Fiocruz" OR "Ipec/Fiocruz" OR "Ipec-Fiocruz" OR 

"Instituto Nacional de Infectologia" OR "National Institute of Infectious Diseases/Fiocruz" OR 

"National Institute of Infectious DiseasesFiocruz" OR "Instituto de Pesquisa Clínica Evandro 

Chagas" OR "Evandro Chagas Clinical Research Institute" OR "INI/Fiocruz" OR "INI-Fiocruz" 

OR "Inst Pesquisa Clin Evabdro Chagas" OR "Inst Pesquisa Clin Evandro Chagas" OR "Inst 

Oswaldo Fdn" OR "IOC/Fiocruz" OR "IOC-Fiocruz" OR "Instituto Osvaldo Crus" OR "Instituto 

Oswaldo Cruz" OR "Instituto Osaldo Cruz" OR "Instituto Osawaldo Cruz" OR "Instituto 

Osqaldo Cruz" OR "Instituto Osvaldo Cruz" OR "Instituto Oswald Cruz" OR "Instituto Oswaldo 
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Crus" OR "Instituto Oswaldo Crusz" OR "Instituto Oswaldo Curz" OR "Instituto OSWALDO 

CURZ" OR "Instituto Oswalo Cruz" OR "Instituto Owaldo Cruz" OR "Inst Osvaldo Crus" OR 

"Inst Oswaldo Cruz" OR "Inst Osaldo Cruz" OR "Inst Osawaldo Cruz" OR "Inst Osqaldo Cruz" 

OR "Inst Osvaldo Cruz" OR "Inst Oswald Cruz" OR "Inst Oswaldo Crus" OR "Inst Oswaldo 

Crusz" OR "Inst Oswaldo Curz" OR "Inst OSWALDO CURZ" OR "Inst Oswalo Cruz" OR "Inst 

Owaldo Cruz" OR "Osvaldo Crus Institute" OR "Oswaldo Cruz Institute" OR "Osaldo Cruz 

Institute" OR "Osawaldo Cruz Institute" OR "Osqaldo Cruz Institute" OR "Osvaldo Cruz 

Institute" OR "Oswald Cruz Institute" OR "Oswaldo Crus Institute" OR "Oswaldo Crusz 

Institute" OR "Oswaldo Curz Institute" OR "OSWALDO CURZ Institute" OR "Oswalo Cruz 

Institute" OR "Owaldo Cruz Institute" OR "Osvaldo Crus Inst" OR "Oswaldo Cruz Inst" OR 

"Osaldo Cruz Inst" OR "Osawaldo Cruz Inst" OR "Osqaldo Cruz Inst" OR "Osvaldo Cruz Inst" 

OR "Oswald Cruz Inst" OR "Oswaldo Crus Inst" OR "Oswaldo Crusz Inst" OR "Oswaldo Curz 

Inst" OR "OSWALDO CURZ Inst" OR "Oswalo Cruz Inst" OR "Owaldo Cruz Inst" OR 

"Procc/Fiocruz" OR "Procc-Fiocruz" OR "Programa Comp Cient Qswald Cruz")  


