
 
 
Paulo Abilio Varella Lisboa  
 

Sou Pai de 4 filhos, 2 cadelas, 4 gatos, 1 hedgehog e 1 jabuti. Minha formação passa 
pelo Técnico em Química (1984), seguindo na Graduação em Medicina Veterinária 
pela Universidade Federal Fluminense (1990), Mestrado em Ciências Veterinárias 
pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – com ênfase em clínica e 
cirurgia de pequenos animais, e atualmente, doutorando em Ciências Veterinárias na 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – com ênfase em dispositivos mobiles 
e tecnologias de informação em saúde para notificação de leishmanioses. 

 
Sou usuário do Sistema Único de Saúde e Cartão SUS (704.5063.    .  14).  
 
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4500045147675851 
 
Servidor da Fiocruz desde 2006, atualmente no Icict, contribuo com as seguintes 
ações: em 2020 – ministrei diversas palestras e contribui como fonte nos programas 
institucionais (Icict, Fiocruz e Canal Saúde) sobre a Pandemia de Covid19 no 
âmbito da transmissão e infecção em animais, e segurança alimentar. Atuei como 
vice-coordenador do Centro de Estudos Icict até fevereiro de 2021 apoiando as 
atividades do Centro, a organização do Hackathon em Saúde nos anos de 2016 e 
2019 e acompanhando o desenvolvimento dos projetos contemplados no 
Hackathon, finalizados em novembro de 2020. Nesta aproximação com os campos 
da tecnologia, comunicação e informação em saúde, fui contemplado com o Projeto 
para o Desenvolvimento do aplicativo LEITE SOBRE RODAS, por meio do edital 
de Recursos Educacionais Abertos/Fiocruz.  

 
Ainda em 2020, trabalhei representando a Fiocruz no Hackcovid19 – organizado em 
parceria com a Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e o Laboratório 
Nacional de Ciências da Computação (LNCC). Evento com mais de 900 inscritos e 
com mais de 200 projetos apresentados nas diversas áreas de enfrentamento à 
pandemia de Covid19.  E colaborei para as inciativas dos Hacknit e Hackathon do 
Inmetro. E na colaboração no evento Abre-te Código – sobre Transformação digital 
e Patrimônio Cultural organizado pelo Instituto Goethe e diversos parceiros. E 
destaco a apresentação do Trabalho publicado no 6th World One Health Congress in 
Edinburgh, Scotland (Congresso Mundial de Saúde Única) e do VII International 
Symposium In Veterinary Sciences.  
 



Atuo no Next na prospecção de tecnologias interativas, sistemas de vigilância e 
controle por meio de dispositivos móveis (com ênfase em zoonoses negligenciadas). 
Ainda no Next, participei da prestação de contas do TEDx Fiocruz, da organização 
dos projetos da Rede Saúde e Cultura e do Curso Andando nas Nuvens/DAB 
(Departamento de Atenção Básica/MS) e do desenvolvimento do aplicativo mobile 
da Plataforma ViconSaga, em parceria com a UFRRJ e UFRJ. 

 
Os 15 anos atuantes na coordenação dos Nits ICTB e Icict (2006-2021) foram 
essenciais para que minhas atividades estivessem balizadas no conceito de Gestão 
tecnológica e Inovação, nos processos de patente e licenciamento de marcas e 
programas de computador e sua interface com as áreas da Saúde e Saúde Única. E 
nesta busca indissociável entre os temas da saúde, da comunicação e da informação, 
organizei o evento Zoonoses e Animais Negligenciados, no Icict/Fiocruz, atividade 
com o maior público presente na Biblioteca de Manguinhos, que acredito 
essencialmente ser um dos nosso objetivos principais – levar todo nosso 
conhecimento informação e comunicação possível as pessoas, não somente 
pesquisadores, alunos e trabalhadores da Instituição, mas a qualquer cidadão que 
possa aprender e que possamos contribuir com o desenvolvimento pessoal.  
 
Ainda no Icict sempre procuro me colocar a disposição e colaborar com todas as 
inciativas e contribuindo com meu conhecimento para o desenvolvimento da 
unidade  

 
Além dessa atuação mais recente na Unidade, apresento algumas importantes 
contribuições e reconhecimentos em minha trajetória, como no ano de 2019, em que 
que fui indicado para o prêmio de Veterinário do Ano, organizado pelo Congresso 
Brasileiro de Anclivepa (Associação Nacional dos clínicos Veterinários de 
pequenos animais) e no mesmo ano, homenageado pelo Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Rio de Janeiro pela contribuição à Medicina Veterinária e à 
Saúde Pública no Estado do Rio de Janeiro, com menção honrosa entregue pela 
Câmara dos vereadores do Município do Rio de Janeiro.  
 
Desde meu ingresso na Fiocruz, em 2006, passei por diversas experiências nas  
áreas de pesquisa, serviço e ensino, destacando nessa trajetória, minha atuação no 
ICTB (antigo Cecal), onde implementei e chefiei o Serviço de Hemocomponentes e 
Derivados Animais (SHDA), sendo responsável pela manutenção e criação do 
rebanho de pequenos ruminantes (ovinos e caprinos) e equinos, bem como a 
produção de sangue e derivados para pesquisa básica e aplicada às diversas 
unidades da Fiocruz e produção de insumos para produção dos kits de reativos e 
diagnóstico de Biomanguinhos, através de Carta Compromisso 
SHDA/CECAL/BIOMANGUINHOS que permitiu a ampliação da produção e da 
qualidade de insumos entregues. Participei como ouvinte do MBA de Gestão e 
Produção de Imunobiológicos em parceria Biomanguinhos/COPPE/UFRJ. 
 
Em minha atuação no ICTB trabalhei com mapeamento dos processos operacionais, 
redesenhando as atividades e melhorando o fluxo da cadeia produtiva com ênfase na 
redução de desperdícios e consequente otimização de recursos públicos.  
 



Na busca pela melhoria das condições de trabalho do serviço, valorizei o corpo 
funcional promovendo capacitações. Com minha equipe, publiquei diversos 
trabalhos Científicos em Congressos e dois artigos Científicos em Periódicos, 
participei das oficinas de Gestão, Planejamento e de Elaboração do Estrutura 
organizacional da unidade, contribuindo diretamente nas ações voltadas à melhoria 
das condições da gestão e mapeamento de fluxos.  
 
Fui coordenador e docente da Disciplina de Fundamentos de Biossegurança, 
Qualidade em laboratório e Bioética do Cursos técnico de Biotecnologia e da 
Especialização em nível técnico em Biologia Parasitária e Biotecnologia do Instituto 
Oswaldo Cruz/IOC.  
 
Integrante da Coordenação da Comissão de Integridade Científica do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/FIOCRUZ) no período de 2015 a 2017. 
 
Consultor ad-hoc da Revista Tropical Animal Health and Production. 
 
Especializado em Teleradiologia e suporte online de diagnóstico remoto. 
 
Orientei mais de 40 discentes em cursos de pós-graduação (nível de especialização) 
nas áreas de Ciências Veterinárias e Biologia. Fui e sou Convidado a participar 
como Palestrante em diversos Congressos Nacionais e Internacionais nas áreas de 
Medicina veterinária, Doenças Infecciosas, Zoonoses, Biotecnologia. 
 
Além dessa atuação na Fiocruz, destaco também minha trajetória antes de ingressar 
no serviço público, como Professor em diversas Instituições de ensino do Estado do 
Rio de Janeiro (Universidade Estácio de Sá, Universidade Castelo Branco, 
Universidade de Barra Mansa, Universidade Anhanguera) nos campos da Medicina 
Veterinária, Ciências Biológicas e Biotecnologia, além de professor convidado de 
pós-graduação nas diversas áreas das Ciências Veterinárias, Saúde Única, Doenças 
Infecciosas e Zoonoses, Biotecnologia e “Shelter Medicine” (medicina veterinária 
do coletivo e abrigo).  
 
Médico Veterinário do Exército Brasileiro no período de 1991 a 1999 – servindo no 
Campo de Instrução de Gericinó, 1a Companhia de Polícia do Exército e Comando 
da 1a Divisão de Exército – onde desempenhei as funções ao longo do deste período,   
de Chefe da Seção Veterinária (CIG e 1ª Cia.PE), Chefe da 1a Seção (Seção de 
Recursos Humanos/ CIG e 1ª Cia.PE),  Chefe da 4a Seção (Fiscal 
Administrativo/CIG), Aprovisionador (1ª Cia.PE), Almoxarife (CIG) e Assessor do 
Comando da 1a Divisão de Exército. Este período me proporcionou grande 
aprendizado e desenvolvimento profissional fora da minha área de formação. 

 
Participei também da implantação dos Serviços de apoio ao diagnóstico em clínicas 
veterinárias e Centro de Diagnóstico e da Implantação do Biotério e da Clínica 
Escola do Centro Universitário de Barra Mansa.  
 
Tive a oportunidade de ser consultor Veterinário da Coluna Cães e Gente assinada 
pelo Jornalista Paulo Roberto Godinho no Jornal do Comercio na década de 90 
 



Autor do capítulo de “Exame Radiográfico do Paciente Renal” – do Guia Prático de 
Nefrologia Veterinária, organizado pela Dra. Karine Kleine 
 
Atuo ainda como Médico Veterinário especializado em Clínica Médica e doenças 
infecciosas principalmente com ênfase leishmaniose e esportricose.  
 


