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Fiocruz é selecionada como hub da OMS para
desenvolver vacina de mRNA

Fundação foi escolhida como centro para desenvolvimento e produção de

imunizantes com tecnologia de RNA mensageiro na América Latina. Vacina em

estudo pré‐clínico poderá ser fornecida para a Opas distribuir no continente

Nísia Trindade Lima recebe a condecoração
Legião de Honra da França

Presidente da Fiocruz recebeu o grau de Cavaleira da Ordem Nacional da

Legião de Honra. Honraria foi concedida em reconhecimento à atuação nas

áreas da Ciência e da Saúde, em particular pelas ações na pandemia

 

https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-e-selecionada-como-hub-da-oms-para-vacina-de-mrna
https://agencia.fiocruz.br/presidente-da-fiocruz-recebe-legiao-de-honra-da-franca


Nísia agora é membro do Conselho da Coalizão para

Promoção de Inovações em prol da Preparação para

Epidemias. Cepi tem como objetivo financiar

projetos de pesquisa para acelerar a produção de

vacinas contra epidemias

Mesmo sendo maioria na força de trabalho em

saúde, as mulheres estão longe dos postos de

liderança, enfrentam desigualdades nos salários e

muitas vezes são vítimas de assédio moral e sexual,

destaca webinário Cris/Fiocruz

Os resultados do estudo da Fiocruz indicam uma

diminuição da efetividade com o avanço da idade,

o que reforça pesquisas anteriores que analisaram

resultados dos imunizantes da AstraZeneca,

produzida no Brasil pela Fundação, e a Coronavac

Vacina Covid‐19: Fundação conclui produção
dos primeiros lotes do IFA nacional

O insumo passará por testes de controle de qualidade na instituição para, em

seguida, ser encaminhado para a etapa de processamento final. Primeiro lote

de pré‐validação, finalizado em setembro, também está em análise

Presidente da Fiocruz integra organização que
financia projetos de imunizantes

Seminário debate desigualdades enfrentadas
por mulheres na saúde global

Pesquisa analisa efetividade da vacinação em
massa contra casos graves de Covid‐19

 

https://agencia.fiocruz.br/vacina-covid-19-fiocruz-conclui-producao-dos-primeiros-lotes-do-ifa-nacional
https://agencia.fiocruz.br/presidente-da-fiocruz-vai-integrar-organizacao-que-financia-projetos-de-vacinas
https://agencia.fiocruz.br/seminario-debate-desigualdades-enfrentadas-por-mulheres-na-saude-global
https://agencia.fiocruz.br/estudo-analisa-efetividade-da-vacinacao-em-massa-contra-casos-graves-de-covid-19


O Grupo de Trabalho Lusófono do Hub de

Conhecimento e Pesquisa sobre Covid‐19 da Rede

de Saúde Global, juntamente com o Hub Fiocruz e

a REDe, produziu materiais para download gratuito

Peças de comunicação sobre a volta às aulas na
pandemia apoiam comunidade escolar

Nova expedição à Antártica: Fiocruz doa à Marinha testes para Covid‐19

A Fundação doou à Marinha 3 mil testes rápidos de detecção de antígenos de

Sars‐Cov‐2. As expedições científicas do Fioantar serão retomadas após

interrupção no ano passado devido à pandemia

Pandemia pode mascarar casos de arboviroses, indica webinário

Seminário do Cris/Fiocruz abordou como dengue, zika e chikungunya sofrem

impacto direto da pandemia, seja com a transferência de recursos humanos e

materiais para o combate à Covid‐19, seja com possíveis subnotificações

Covid‐19: pesquisador da Fiocruz integra grupo que promove igualdade no

acesso a tecnologias

Jorge Bermudez é o único representante da América Latina no grupo

constituído para assessorar a OMS em questões científicas, técnicas e

estratégicas

Fiocruz participa de estudo sobre coinfecção de tuberculose e Covid‐19

Conduzida pelo INI/Fiocruz no Brasil, pesquisa vai recrutar 150 pacientes para

o entendimento do impacto causado pelo novo coronavírus na resposta imune

do hospedeiro associada à tuberculose
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