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inovação está em alta
na Fiocruz, que lançou
a segunda edição do
seu Portfolio de Inova-
ção e homenageou os

profissionais que desenvolvem produ-
tos, serviços e processos inovadores.
Nesse mesmo campo, recentemente
o Congresso promulgou a emenda
constitucional que define ciência e
tecnologia como assunto de Estado
e altera dispositivos da Carta Magna
para assegurar que a pesquisa e a
inovação passem a ser assuntos prio-
ritários. Para o presidente da Fiocruz,
Paulo Gadelha, “o Portfolio de ino-
vação é um instrumento extrema-
mente relevante para dar visibilidade
aos projetos inovadores e para propi-
ciar a construção de parcerias em ino-
vação e desenvolvimento”. Gadelha
explicou que a Fiocruz reúne compe-
tência para contribuir no atendimen-
to aos grandes desafios da saúde

A
pública brasileira, tanto por meio de
desenvolvimentos próprios, como o de
kits diagnósticos estratégicos para o
SUS (de detecção da malária e da
febre chikungunya, por exemplo),
quanto por meio de parcerias para o
desenvolvimento produtivo (PDPs) ou
licenciamento de patentes.

Dentre os mais recentes produ-
tos inovadores concebidos pelo co-
nhecimento gerado na Fiocruz está o
bioinseticida DengueTech, para con-
trole biológico do mosquito causador
da dengue. Este bioinseticida foi de-
senvolvido em interação com a em-
presa brasileira BR3, em uma parceria
estabelecida por edital de oferta pú-
blica de licenciamento exclusivo de
patente de titularidade da Fiocruz.
Foram 44 meses de trabalho desde a
transferência da tecnologia até o de-
senvolvimento final do produto que
em breve estará no mercado, concre-
tizando o ciclo da inovação.

Karla Bernardo Montenegro

TECNOLOGIA
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A pesquisadora do Instituto de
Tecnologia em Fármacos (Farmangui-
nhos/Fiocruz) Elisabeth Sanches, à
frente do grupo de pesquisa que ge-
rou a inovação, contou que o proces-
so de transferência de tecnologia da
Fundação para a empresa BR3 foi de-
safiador para ambas as partes “Fize-
mos um treinamento em que a
empresa percorreu todos os passos da
pesquisa. Esta interação englobou sa-
ber ouvir, saber executar, tirar dúvi-
das, sempre sob uma atmosfera
positiva, o que resultou em um pro-
duto que vai gerar bem-estar para a
população”.

Rodrigo Perez, sócio-diretor da
BR3, explicou que o projeto “é de
uma simplicidade genial, pois alterou
radicalmente a perspectiva de eficá-
cia de um inseticida, superando o
efeito de um produto químico”. Den-
tre os benefícios gerados pelo produ-
to, Perez destaca que “é uma
tecnologia inovadora, inédita, aces-
sível a população, e positivo para o
meio ambiente, por não ter o incon-
veniente dos produtos químicos (to-
xidade). Dura mais do que 60 dias
quando lançado na água e mais de
24 meses estocado nas prateleiras. É
formulado com todos os ingredientes
que possibilitam o uso em água po-
tável, é estável mesmo quando trans-
portado e é um produto que não
passa pelo problema da resistência
aos vetores, por ser biológico. Isto é
determinante como estratégia de
controle e prevenção.

Entre as tecnologias inovadoras
com impacto sócio educacional que
integram o Portfolio de Inovação da
Fiocruz, o exemplo apresentado foi
o Selo de Qualidade da Informação
em Saúde na Internet, trabalho co-
ordenado pelo pesquisador da Esco-
la Nacional de Saúde Pública (Ensp/
Fiocruz) André Pereira. Segundo Pe-
reira, esta inovação soluciona um
problema atual da saúde pública ao
contribuir para acabar com a impre-
cisão e os equívocos de informação
disponíveis em sites. “Na internet
existe informação demais. O desa-

fio para a Fiocruz é a certificação dos
sites em saúde, pois a população
recorre todos os dias aos buscado-
res de informação disponíveis na in-
ternet e a nossa pesquisa constatou
que, na maioria das vezes, ou ela
não entende o que está escrito ou
recebe a informação errada”.

A pesquisa levou em conta os cri-
térios responsabilidade, acurácia,
abrangência e legibilidade e o piloto
realizado analisou a qualidade da in-
formação em sites sobre dengue, sob
a perspectiva dos usuários, no caso
os moradores da comunidade de
Manguinhos, no Rio de Janeiro. “En-
tre os resultados, nenhum site apre-
sentou conformidade acima de 75%.
Em matéria de legibilidade, por
exemplo, nem o site do Ministério da
Saúde foi bem avaliado. A popula-
ção não entende as informações so-
bre dengue publicadas”, relatou o
pesquisador, que planeja que o selo
seja concedido aos sites com pelo
menos 80% de conformidade “o La-
boratório Internet, Saúde e Socieda-
de (Lais) da Ensp poderá auxiliar os
sites que não atingirem este percen-
tual a corrigir e adequar as informa-
ções”, afirma, explicando que os
parâmetros de funcionamento do selo
de qualidade estão em processo de
submissão para aprovação na Fiocruz.

Uma das participantes do proje-
to, que estava na plateia, Simone
Quintela, moradora há 49 anos do
Morro do Amorim, no entorno da Fi-
ocruz, atestou a aplicação social da
inovação: “precisamos de informa-
ções mais claras na internet, pois to-
dos precisam entender as informações
sobre saúde”, afirmou. Sobre os re-
sultados das tecnologias sociais/edu-
cacionais/assistenciais como jogos
multimídia, cartilhas, novos métodos
de avaliação e protocolos, Paulo Ga-
delha avaliou que “é gratificante
constatar o impacto imediato para os
usuários do Sistema Único de Saúde,
já que na Fiocruz a inovação se dá
em um sentido amplo e abrange to-
das as áreas em que a instituição pro-
duz conhecimento”.foto: Peter Ilicciev/CCS
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Núcleos de Inovação
Tecnológica

Para prospecção de novos proje-
tos, busca de parceiros e constante
atualização do Portfolio de Inovação
da Fiocruz, a instituição conta com
o Sistema Fiocruz de Gestão Tecno-
lógica e Inovação (Sistema Gestec-
NIT). O Sistema reúne os 20 Núcleos
de Inovação Tecnológica (NITs) que
contribuem, entre outras atividades,
para promover a proteção do patri-
mônio intelectual gerado na Fiocruz
e para dar suporte a pesquisa e ao
desenvolvimento de produtos e ser-
viços inovadores.

O trabalho realizado pelos NITs é
gerenciado pela Coordenação de Ges-
tão Tecnológica (Gestec), com apoio
da Presidência da Fiocruz. Os projetos
candidatos ao Portfolio de Inovação
são cadastrados em um sistema de
captação de projetos, criado pela Co-
ordenação de Gestão da Tecnologia
da Informação (CGTI). Para ser enca-
minhado à Comissão de Seleção do
Portfolio, o produto/projeto/serviço

deve passar pela validação do NIT e
obter autorização da direção da uni-
dade. Ao ser selecionado, a Gestec
elabora o sumário da tecnologia, tra-
duz para a língua inglesa e publica no
Portfolio de Inovação. A tecnologia
inovadora passa a ser acompanhada
pelo NIT e pela Gestec para todo o
suporte relacionado à proteção inte-
lectual, ao estabelecimento de parce-
rias e à prospecção tecnológica.

Para o pesquisador Wim Degra-
ve, o Portfolio de Inovação da Fio-
cruz não contempla todo o potencial
inovador da instituição, mas os mais
de cem projetos publicados “são uma
amostra dos benefícios que estas ini-
ciativas podem trazer para o enfren-
tamento dos problemas de saúde
pública”. Com ele concorda a coor-
denadora de Gestão Tecnológi-
ca, Maria Celeste Emerick:
“temos que cada vez mais le-
var a público estas iniciativas e
promover o encontro das ne-
cessidades do Sistema de Ino-
vação em Saúde com a
capacidade inovadora da Fi-
ocruz’, concluiu.
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