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NOTAS

Instituto de
Terapia Celular

Diante dos resultados positivos até o
momento e com o desenvolvimento de
estudos para tratamento de doenças
crônico-degenerativas com células-tronco,
a exemplo do mal de Chagas e da cirrose
crônica, a Bahia dá um passo importante
para a ampliação do procedimento
terapêutico à população com o lançamen-
to do Instituto de Terapia Celular (ITC). O
Instituto tem a sua sede no Centro de Pes-
quisa Gonçalo Moniz (CPqGM), unidade
da Fiocruz na Bahia.

O Instituto de Terapia Celular da Bahia
é uma iniciativa que reúne a Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia
(Secti), a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado da Bahia (Fapesb), a Fiocruz e a
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
que vai criar condições para viabilizar a
realização de procedimentos cirúrgicos
com células-tronco numa escala maior,
envolvendo diversos grupos clínicos na
Bahia e em outros estados da Federação.
Com recursos iniciais da ordem de R$ 5
milhões, o ITC já conta com laboratórios
no CPqGM e hospitais participantes para
a preparação de células-tronco a serem
utilizadas nos procedimentos cirúrgicos,
assim como vai reunir pesquisadores para
o desenvolvimento de novas técnicas de
utilização de células-tronco em diabetes,
esclerose lateral amiotrófica, doenças auto-
imunes e neurológicas, dentre outras en-
fermidades crônico-degenerativas.

O impacto de um potencial sur-
to de gripe aviária em populações
de áreas densamente povoadas de
uma cidade da América do Sul, a
busca por novas formas de preven-
ção de doenças transmitidas por
insetos, como malária e dengue, e
de produtos para o combate à he-
patite C, contra a qual ainda não
existem vacinas, e ao Mycoplasma
pneumoniae, uma das principais
causas de pneumonia em adultos
jovens, são alguns dos objetivos de
um acordo de cooperação entre o
Instituto de Bioinformática da
Virgínia (VBI), do Instituto Politécnico
da Virgínia e da Universidade Esta-
dual da Virginia, nos Estados Uni-
dos, e a Fiocruz.

O acordo inicial, com duração de
três anos, facilitará o desenvolvimento

(foto bio)

Parceria com os Estados Unidos

de medicamentos, vacinas, diagnós-
ticos e outras tecnologias necessári-
as para a redução da carga global
de doenças infecciosas. A colabora-
ção inclui iniciativas de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico de produ-
tos para a atenção em saúde em
casos de dengue, hepatite C, HIV/
Aids, gripe, malária e pneumonia por
Mycoplasma pneumoniae.

Os projetos iniciais previstos no
acordo abrangem quatro áreas: mo-
delagem e simulação de surtos epi-
dêmicos de doenças infecciosas; pes-
quisa em vetores de doenças;
respostas a surtos epidêmicos; e ace-
leração do desenvolvimento de me-
dicamentos, vacinas e reativos para
diagnósticos, facilitando a migração
do conhecimento da bancada dos la-
boratórios para a clínica.

 (foto gonçalo)
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Homenageados
Em alusão ao Dia Mundial da

Saúde (7 de abril), que este ano
teve como tema os trabalhado-
res anônimos que atuam no se-
tor, a Fiocruz homenageou funci-
onários de suas unidades como
parte dos festejos da data institu-
ída pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). Os homenagea-
dos: Alexandre Silva Muniz
(INCQS), Célia Landmann (Cict),
Clara Yoshida (IOC), Cleuza Bal-
bino Martins (Cecal), Ítalo Sher-
lock (CPqGM), Jorge Luiz da Sil-
va (Diplan), José Geraldo Simeão
(Presidência), José Marcos Malta
Lima (CpqAM), Maria Alice Fran-
co de Souza (IFF), Maria da Luz
Fernandes Leal (Biomanguinhos),
Maria Emília Leopoldo (Ensp),
Nelson Portugal (Dirac), Olga
D’arc Pimentel (CPqLMD), Sebas-
tião Roberto de Oliveira (EPSJV),
Silvia Lacouth Motta (Direh), So-
lange Alves da Cruz (Ipec),
Sueleny Silva Ferreira (CPqRR),
Vania Buchmuller (COC), Victori-
no Morais dos Santos (Farmangui-
nhos) e Walcyr Silva Ferreira
(Dirad).

Aedes aegypti em filme
O documentário O mundo macro e

micro do mosquito Aedes aegypti, pro-
duzido pelo Setor de Produção e Trata-
mento de Imagem do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC), já rodou o mundo divulgan-
do informações sobre o inseto vetor do
dengue. Dirigido por Genilton José
Vieira, o vídeo foi solicitado e enviado
para diversos estados brasileiros, para
Europa e Estados Unidos. O curta-
metragem confere um conceito dinâ-
mico à divulgação científica ao repre-
sentar o ciclo de vida do mosquito por
imagens – reais e virtuais – em movi-
mento. Em junho, o vídeo participará
do Festival de Cine y Vídeo Científico
MIF-SCIENCES en la Habana, em Cuba,
onde será oficialmente apresentado a
produtores de filmes científicos.

A produção precisou adquirir o Cer-
tificado de Produto Brasileiro (CPB), do-
cumento concedido pela Agência Naci-
onal de Cinema (Ancine) que permite
a gravação do curta-metragem em DVD
e sua distribuição. Para isso, foi preciso
o reconhecimento, também pela Anci-
ne, da Fiocruz como uma produtora
audiovisual. “Esses certificados garan-
tem direitos autorais a qualquer materi-
al audiovisual produzido pelas unidades
da Fundação”, avalia Genilton. “Isso é
importante porque incentiva a produção
audiovisual para divulgação científica,
ainda incipiente no Brasil.”

Gripe
aviária

Atendendo a uma solicitação da
Organização Pan-Americana da Saú-
de (Opas), o Instituto Oswaldo Cruz
(IOC) recebeu representantes de seis
países da América Latina para treina-
mento em técnicas moleculares de
detecção do vírus influenza H5N1,
agente etiológico da gripe aviária.
A Oficina Internacional de Diagnósti-
co Molecular de Influenza foi realiza-
da no Laboratório de Vírus Respirató-
rio e Sarampo que participa da rede
de vigilância montada pelo Ministério
da Saúde para prevenir a entrada do
vírus no Brasil e é responsável pelo
diagnóstico em amostras humanas.
Cientistas de Costa Rica, Colômbia,
Paraguai, Peru e Venezuela aprende-
ram com os pesquisadores brasileiros.

Anti-retroviral contra Aids
Uma nova classe de medicamento

anti-retroviral tem mostrado resultados
promissores, ainda que preliminares, no
tratamento de indivíduos infectados
com HIV resistente a múltiplas drogas.
Dos 167 pacientes tratados com a MK-
0518, droga produzida por uma indús-
tria farmacêutica, 80% baixaram os
níveis de HIV no sangue para menos
de 400 cópias por mililitro - uma redu-
ção de 99%. Essa é a primeira avalia-
ção dos ensaios clínicos feitos com a
droga, apresentada pela médica Beatriz
Grinsztejn, do Instituto de Pesquisa Clí-
nica Evandro Chagas (Ipec) da Fiocruz,
na 13ª Conferência em Retroviroses e
Infecções Oportunistas, o evento mais
importante da área, que ocorreu em
Denver, no estado americano do
Colorado. Os resultados foram publi-
cados na seção de notícias da revista
Science em fevereiro.

Ana Limp

José Simeão recebe o diploma
do presidente Paulo Buss


