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NOTAS

Graças a um trabalho reali-
zado pelo Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Farmanguinhos/Fi-
ocruz), a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) se
posicionou contra o pedido de
patente do Sofosbuvir, medica-
mento usado no tratamento da
hepatite C. A decisão foi publi-
cada no Diário Oficial da União
(DOU) em 20 de março. O posi-
cionamento da entidade é a pri-
meira etapa do processo. A
palavra definitiva será do Institu-
to Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI), órgão responsável por
concessão de patentes no país.

A resposta da Anvisa é resul-
tado dos esforços de Farmangui-
nhos em impedir que a empresa
Gilead tenha exclusividade na
produção e comercialização des-
te antiviral no Brasil. Indicado
para tratamento da hepatite C,
o Sofosbuvir evita transplante de
fígado, cirrose e câncer hepáti-
co. O problema é o preço extre-
mamente alto. O custo da terapia
por paciente, que hoje é de 7,5
mil dólares aos cofres públicos,
já chegou a custar US$ 84 mil, o

Anvisa e Farmanguinhos são
contra a patente do Sofosbuvir

que restringe o acesso de quem precisa
do medicamento.

A petição que Farmanguinhos pro-
tocolou no INPI em fevereiro mobilizou
o Conselho Nacional de Saúde (CNS)
a emitir a Carta de Recomendação 007,
sugerindo que a Agência Reguladora
se posicionasse contrariamente à pa-
tente. O documento recomenda, ain-
da, que o INPI referende a decisão da
Anvisa. Além disso, que priorize o exa-
me deste medicamento a fim de ace-
lerar o processo.

Segundo o diretor de Farmangui-
nhos, Hayne Felipe da Silva, caso a
patente seja indeferida, a instituição
estará apta a produzi-lo graças a uma
parceria com o Consórcio BMK. No
momento, estão sendo realizados es-
tudos de equivalência farmacêutica
e de bioequivalência do medicamen-
to. “Esta iniciativa reafirma o papel
da Fiocruz enquanto instituição es-
tratégica de Estado e reforça a inten-
ção de produzir localmente produtos
prioritários para o fortalecimento do Sis-
tema Único de Saúde e a sustentabili-
dade da oferta de tratamento”,
destaca Hayne

Alexandre Matos

A presidente da Fundação Oswal-
do Cruz, Nísia Trindade, participou em
7 de março de uma reunião no British
Council Brasil, em Brasília, para a apre-
sentação oficial dos quatro projetos da
Fiocruz aprovados pelo edital Instituci-
onal Links Zika Virus. Na reunião, Ní-
sia apresentou a Rede de Ciências
Sociais e Humanidades Frente à Epi-
demia de Zika no Brasil, que tem como
foco as repercussões sociais das rela-
ções entre o vírus os efeitos da doença
nas famílias e no sistema de saúde.
Nísia disse que a epidemia emerge
numa complexa rede social, política,
cultural e econômica que expressa, em
última instância, um híbrido de deman-
das sócio-biológicas que necessita ser
enfrentado por uma abordagem inter-
disciplinar e políticas intersetoriais.

O Fundo Newton apoiará projetos
interdisciplinares de pesquisa e capaci-
tação de recursos humanos para o de-
senvolvimento de pesquisas relacionadas
ao vírus zika e seus impactos na socie-
dade. O objetivo é que os estudos re-
sultem em cursos de treinamento,
metodologias, protocolos e pesquisa so-
cial aplicada. Participaram da iniciativa
fundações de amparo à pesquisa de al-
guns estados, o CNPq e a Fiocruz. Os
projetos aprovados pelo Fundo Newton
vão compor a Rede de Ciências Socais e
Humanidades Zika Virus.

Ricardo Valverde

Fundo Newton
apoia projetos
para pesquisas
em zika
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Cientistas do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), em parceria com o Insti-
tuto de Pesquisas Científicas e Tecno-
lógicas do Estado do Amapá (Iepa),
desenvolveram uma armadilha inova-
dora para a coleta de mosquitos, em
especial, os anofelinos, que transmitem
a malária. A inovação representa três
benefícios diretos: facilita as pesquisas
de campo, amplia a captura dos mos-
quitos, e aumenta a segurança em re-
lação ao contato com os vetores. Com
o formato similar ao de uma tenda, a
ferramenta conta com duas câmaras:
a interna, projetada para abrigar o pro-
fissional responsável pela coleta, e a
externa, onde ficam presos os mosqui-
tos coletados.

A separação entre os dois ambien-

Pesquisadores inovam na
vigilância de vetores da malária

Acervo de moluscos ultrapassa marca de 10 mil lotes
De grande importância para o

conhecimento e conservação da bi-
odiversidade brasileira, a Coleção de
Moluscos do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) alcançou o número de
10 mil lotes depositados no acervo.
O espaço reúne conchas e partes
moles de aproximadamente 200 mil
espécimes de moluscos provenien-
tes de mais de 60 países. Este acer-
vo variado inclui exemplares de
importância para a saúde humana e
animal, incluindo caramujos capazes
de transmitir doenças parasitárias,
como a esquistossomose, caracóis e
lesmas que podem atuar como pra-
gas agrícolas e mexilhões que cau-
sam grandes perdas econômicas à
geração de energia.

A partir de investimentos institucio-
nais e financiamentos de editais externos,
o espaço recebeu uma série de melhori-
as de infraestrutura, com destaque para
a modernização de armários e equipa-

mentos. Pesquisadores do
Laboratório de Malacologia
do IOC, que abriga a Cole-
ção, publicaram estudo so-
bre a diversidade e a
distribuição geográfica dos
espécimes incluídos na Co-
leção, que servem como
fonte para estudos sobre bi-
odiversidade, taxonomia e
evolução. O artigo foi publi-
cado no periódico científico
Arquivos de Ciências do Mar,
que reuniu trabalhos sobre
diversas coleções de molus-
cos. A Coleção é credenci-
ada como fiel depositária de
amostras de patrimônio ge-
nético pelo Conselho de
Gestão do Patrimônio Gené-
tico do Ministério do Meio
Ambiente.

Lucas Rocha

tes impede que o agente de
endemias ou o pesquisador
sejam picados pelos mosqui-
tos capturados que podem es-
tar infectados. Em testes de
campo realizados no Norte do
Brasil, os pesquisadores com-
provaram a eficácia da arma-
dilha, chamada de MosqTent
– união das palavras “mos-
quito” e “tenda”, em inglês.
A patente foi depositada
pela Fiocruz no Instituto Na-
cional de Propriedade Indus-
trial (INPI), garantindo o
direito à propriedade inte-
lectual da invenção.

Lucas Rocha

Com o formato similar ao de uma tenda, a
MosqTent tem duas câmaras: uma interna e
outra externa. Foto: Divulgação

O espaço reúne conchas e partes moles de
aproximadamente 200 mil espécimes de
moluscos provenientes de mais de 60 países
Foto: Gutemberg Brito
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NOTAS

A Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e a Fiocruz
anunciaram, em 5 de abril, um
vasto plano para institucionalizar
e incrementar a sua cooperação
técnica, aprimorando ações que
fazem parte da história de cola-
boração entre as duas instituições.
Com objetivo de criar ações em
conjunto e aprimorar as diversas
já existentes, grupos de trabalho
atuarão em eixos temáticos de-
dicados a pensar e intervir em
questões que vão do patrimônio
histórico do Rio de Janeiro ao de-
senvolvimento de novas vacinas
e pesquisas de ponta na área da
saúde. A cooperação prevê a ar-
ticulação entre a rede hospitalar
da Fiocruz e o complexo de nove
hospitais da UFRJ, bem como a
integração em todos os níveis de
ensino, incluindo graduação e
pós-graduação, e o desenvolvi-
mento de projetos de educação
básica ampliados para as regiões
da Maré e de Manguinhos.

Fiocruz e UFRJ lançam plano de
cooperação técnica inédito

Em parceria com o Programa de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(PPGSC) da Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes), a VideoSaúde
Distribuidora da Fiocruz lançou o do-
cumentário Mulheres das águas, que
retrata a vida e as lutas das pescado-
ras nos diferentes manguezais do Nor-
deste, onde o modo de vida e a
sobrevivência de suas famílias estão
ameaçados pela poluição das grandes
indústrias e pelo turismo predatório.
O filme, que traz o tema diversidade
como um elemento importante na
constituição de seu roteiro, foi dirigi-

VideoSaúde lança documentário
Mulheres das águas

do por Roberto Novaes, professor e
pesquisador da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.

Graça Portela

Jornalistas de diversos veícu-
los de comunicação participaram,
em 10 de abril, de uma oficina
sobre febre amarela promovida
pela Fiocruz. No encontro, os
profissionais de imprensa pude-
ram se aprofundar no tema e ti-
rar suas dúvidas com alguns dos
maiores especialistas da Funda-
ção – Rivaldo Venâncio, Ricardo
Lourenço (mosquitos e vetores),
Marcia Chame (biodiversidade e
epizootias), André Siqueira (as-
pectos clínicos da febre amare-
la) e Reinaldo Menezes (vacina).

Oficina sobre
febre amarela

Os pesquisadores poderão compar-
tilhar plataformas tecnológicas e labo-
ratórios do tipo multiusuários, com uso
de modernas tecnologias, entre outros
recursos. O plano prevê também a co-
operação com instituições de ensino e
pesquisa na América Latina, dando
destaque para o Rio de Janeiro como

problemática comum de estudo. Impor-
tante destacar ainda a intenção das
duas instituições em colaborarem com
o desenvolvimento de políticas públi-
cas para a cidade do Rio, valorizando
iniciativas na defesa dos direitos soci-
ais e no desenvolvimento econômico
e social da cidade.

A presidente da Fiocruz, e o reitor da UFRJ, Roberto Leher, no evento de
lançamento de plano de cooperação. Foto: Peter Ilicciev
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Fiocruz e União Europeia debatem
resistência antimicrobiana

Dirigentes da Fiocruz reuniram-se
com uma comitiva da União Europeia
(UE), em março, na sede da Funda-
ção, para uma reunião sobre possí-
veis parcerias de cooperação no tema
da resistência antimicrobiana. A co-
mitiva foi liderada pelo comissário
europeu da Saúde e Segurança dos
Alimentos, Vytenis Andriukaitis. Além
do comissário, estiveram presentes o
embaixador da União Europeia no Bra-
sil, João Titternigton Gomes Cravinho,
o conselheiro da Delegação da União
Europeia no Brasil, Rui Manuel Rosá-
rio Ludovino, o chefe de Unidade de
Temas Sanitários e Fitossanitários e
chefe da força-tarefa sobre Resistên-
cia Antimicrobiana, Koen Josee M.
Van Dyck, e os oficiais em Saúde Pú-
blica da UE Charles Evan Price e Julia
Kerstin Langer.

Na abertura do encontro, a presi-
dente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima,
destacou que a Fiocruz já atua em
parceria com a União Europeia no con-
sórcio ZIKAlliance, para enfrentamen-
to ao vírus zika. O consórcio reúne 52
instituições de 18 países. Segundo Ní-
sia, um acordo de cooperação inter-

nacional com a EU sobre resistência
antimicrobiana pode seguir este eixo.
A presidente lembrou que em 2015 a
Fundação e o Reino Unido desenvol-
veram uma agenda em comum segun-
do estas diretrizes.

O comissário europeu da Saúde
e Segurança dos Alimentos, por sua
vez, afirmou que os fundos da União
Europeia destinados ao vírus zika de-
monstram o comprometimento da
entidade com a saúde global. “É uma
época difícil para promover e garan-
tir direitos”, disse Andriukaitis. “Isso
significa que precisamos ter uma co-
ordenação muito boa. E precisamos
de instituições que ofereçam pesso-
as, recursos e laboratórios para lidar
com esses desafios”. Parte da reunião
foi dedicada à discussão sobre tuber-
culose. O comissário destacou que o
desenvolvimento de novas vacinas e
kits diagnósticos é prioritário para a
UE. “Não temos nenhuma nova va-
cina para TB há mais de 20 anos,
assim como não temos novos kits di-
agnósticos”, afirmou.

André Costa

Fundação
sediará
Conferência
Luso-Brasileira
de Acesso
Aberto

A 8ª Conferência Luso-Brasi-
leira de Acesso Aberto (ConfOA)
retornará em 2017 ao Rio de Ja-
neiro onde, em 2011, foi reali-
zada pela primeira vez no Brasil.
A instituição que vai acolher a
ConfOA é a Fiocruz, uma refe-
rência também no acesso aber-
to. A 8ª Conferência ocorrerá nos
dias 4 e 5 de outubro (com
workshops pós-conferência pre-
vistos para 6 de outubro), no cam-
pus de Manguinhos.

O tema da 8ª ConfOA é Do
acesso aberto à ciência aberta,
querendo sublinhar o alargamen-
to do âmbito da conferência, dado
que o acesso aberto é uma com-
ponente e uma condição indis-
pensável da ciência aberta, que
abrange outras dimensões. A
ConfOA pretende reunir as co-
munidades portuguesa e brasilei-
ra e também as dos demais
países lusófonos, que desenvol-
vem atividades de investigação,
desenvolvimento, gestão de ser-
viços e definição de políticas rela-
cionadas com o acesso aberto ao
conhecimento e com todas as ou-
tras vertentes da ciência aberta.
A conferência assume-se como o
espaço privilegiado para, com o
objetivo de promover a partilha,
discussão e divulgação de conhe-
cimentos, práticas e investigação
sobre estas temáticas, em todas
as suas dimensões e perspectivas.

Raquel Truta

O comissário europeu da Saúde
e Segurança dos Alimentos,
Vytenis Andriukaitis, na visita à
Fiocruz. Foto: Peter Ilicciev


