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Fiocruz firma acordo com Fundo da ONU para
Populações

Assinatura do Memorando de Entendimento entre a presidente da Fiocruz,

Nísia Trindade Lima, e a diretora‐executiva do Unfpa, Natalia Kanem,

aconteceu em Nova York, no ensejo do Fórum Político de Alto Nível para o

Desenvolvimento Sustentável. A Fiocruz esteve representada durante todo o

evento, participando de mesas e reuniões que discutiram os avanços e desafios

da Agenda 2030.

Fundação celebra seus 119 anos e se prepara
para seu 120º aniversário

 

https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-firma-acordo-com-fundo-da-onu-para-populacoes
https://agencia.fiocruz.br/comissao-de-honra-dos-120-anos-da-fiocruz-toma-posse-em-evento


Wu Yihuan esteve na Fiocruz no final de junho para

conhecer as instalações da Fundação e do

laboratório que abrigará dois sequenciadores

genéticos cedidos por uma empresa chinesa. Na

mesma semana, um workshop sobre doenças

infecciosas marcou mais um passo da parceria

Brasil‐China para controle de epidemias.

Consultora sênior da Comissão Europeia, Lieve

Fransen, esteve na Fiocruz para debater a

realização da próxima Conferência Global sobre

Tecnologia e Inovação Sustentáveis (G‐STIC). Em

entrevista, ela falou sobre o que acredita que

serem os grandes desafios contemporâneos para a

Saúde Global.

Com a presença de participantes da Fiocruz, o

evento reuniu múltiplos atores, entre

representantes da ONU, de governos, cientistas e

setor privado, interessados em identificar e analisar

as necessidades e lacunas de tecnologia para a

implementação da Agenda 2030.

Durante a semana de comemoração, no final de maio, a Fiocruz promoveu

diversos eventos, entre conferências, lançamento de livro e balanço de gestão.

Além de celebrar sua tradição, a instituição lança um olhar para o futuro. Na

ocasião, um tour virtual do Castelo Mourisco foi lançado e uma Comissão de

Honra tomou posse para trabalhar na definição da agenda para o próximo

aniversário.

Vice‐prefeita de Shenzhen visita Fiocruz e
parceria com China avança

Consultora fala sobre desigualdade na
tecnologia da saúde como grande desafio
contemporâneo

Fórum da ONU discute ciência, tecnologia e
inovação para Agenda 2030

Novo protocolo para tuberculose auxilia pacientes com HIV

Um tratamento de um mês de duração oferece uma alternativa ao

preconizado pela OMS ‐ isoniazida (INH) por seis a nove meses ‐ com potencial

para revolucionar a estratégia de prevenção da coinfecção.

Crianças expostas ao zika podem apresentar atrasos neurológicos

Pesquisa publicada pela Nature revela atrasos no desenvolvimento e alterações

neurossensoriais no segundo ano de vida. O estudo também constatou que as

crianças expostas ao vírus nas primeiras semanas da gestação apresentaram

mais complicações.
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https://agencia.fiocruz.br/criancas-expostas-ao-zika-podem-apresentar-atrasos-neurologicos


Pesquisa avança na busca de novas terapias para malária

Uma nova pesquisa aponta que uma molécula investigada para tratamento do

câncer pode contribuir para interromper o ciclo de vida do parasito no

paciente, controlando os sintomas da doença e bloqueando a transmissão para

os vetores.

Fiocruz gera mais de 120 genomas completos de arbovírus

Em apenas 15 dias, um projeto itinerante liderado pela Fiocruz gerou 126

genomas completos de vírus responsáveis por grandes surtos no país, sendo 69

de dengue, 34 de chikungunya e 23 de zika.
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