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Fonte: Moreira, A.C. A Propriedade Intelectual Aplicada à Pesquisa e Desenvolvimento de Plantas e Seus Derivados: Modelo para a Análise e 
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Universo de 278 
Plantas Brasileiras

186 plantas (67%) são objetos 
de pelo menos um pedido de 
patente ou de uma patente 

concedida

Estas derivaram 738
pedidos de patente ou
de patentes concedidas

Usos Terapêuticos

- 89,3% são empregados em tratamentos de doenças

- 10,7% são relacionadas a outras propostas, como 
(suplementos alimentares de humanos e animais, 

repelentes de insetos, etc)

Titularidade
 94,2% são estrangeiros

 5,8% são nacionais

Patentes Oriundas da Biodiversidade: Alguns Dados



Quando realizar o cadastro?

CADASTRO PARA

PESQUISA

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

O cadastro deve ser realizado previamente às atividades de:

Remessa de amostra para o exterior

Requerimento de direito de propriedade intelectual

Notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido

Comercialização produto intermediário

Divulgação de resultados, finais ou parciais, em meios científico ou de comunicação = Publicação



Atividades realizadas entre 17/11/15 e a disponibilização do SisGen

Cadastrar

requereu qualquer 
direito de PI

explorou
economicamente

divulgou resultados, 
finais ou parciais

O usuário que , 

entre 17/11/15 e 

a data de 

disponibilização 

do SisGen

Notificar

• Prazo para todas as atividades: 01 ano a partir da disponibilização do cadastro pelo CGEN

deverá

No prazo de 1 ano, 
contado da data da 
disponibilização do 

SisGen.

Realizado o cadastramento ou 
notificação tempestivamente, o 

usuário não estará sujeito a sanção 
administrativa

A remessa, no entanto, não foi contemplada nesse artigo



Envio x Remessa
Na Lei 13.123/2015

Art. 2°, Inc. XXX - ENVIO DE AMOSTRA - envio de amostra que contenha patrimônio genético para a prestação de
serviços no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico na qual a responsabilidade sobre a amostra
é de quem realiza o acesso no Brasil;

Art. 2°, Inc. XIII - REMESSA - transferência de amostra de patrimônio genético para instituição localizada fora do País com 
a finalidade de acesso, na qual a responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária;

Logo, entende-se pela Lei que o Envio só deveria ocorrer nos casos de prestação de serviços. 

As demais hipóteses seriam consideradas REMESSA.



Envio x Remessa
No Decreto 8.772/2016

Art. 24. (...)

§ 3º O envio de amostra que contenha patrimônio genético para a prestação de serviços no exterior, nos termos do inciso XXX do art.
2º da Lei nº 13.123, de 2015, não acarreta em transferência de responsabilidade sobre a amostra da instituição responsável pelo envio
para a instituição destinatária.

§ 4º Para os fins dispostos no § 3º, considera-se prestação de serviços no exterior a execução de testes ou atividades técnicas
especializadas executadas pela instituição PARCEIRA da instituição nacional responsável pelo acesso ou por ela contratada, mediante
retribuição ou contrapartida (CONCEITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

§ 5º A retribuição ou contrapartida prevista no § 4º poderá ser dispensada quando a instituição parceira integrar a pesquisa como
coautora, observado o disposto no § 6º.

Entende-se que poderia ser considerado envio também uma colaboração com uma instituição parceira .

Tal disposição vai contra o que se entende comumente por prestação de serviço 



Envio x Remessa
No Decreto 8.772/2016

§ 6º O instrumento jurídico firmado entre a instituição nacional responsável pelo acesso e a instituição parceira ou contratada deverá
conter:

(...)

VI - cláusulas proibindo a instituição parceira o contratada de:

a) repassar a amostra do patrimônio genético ou a informação de origem genética da espécie objeto do envio, incluindo
substâncias oriundas do metabolismo destes seres para terceiros;

b) utilizar a amostra do patrimônio genético ou a informação de origem genética da espécie objeto do envio para quaisquer
outras finalidades além das previstas;

c) explorar economicamente produto intermediário ou acabado ou material reprodutivo decorrente do acesso; e

d) requerer qualquer tipo de direito de propriedade intelectual.

Tal disposição vai contra a lógica estabelecida em Acordos de Parceria (Cooperação Técnica, Desenvolvimento 
Conjunto, etc...)



Envio x Remessa
Conclusões

• As colaborações entre a Fiocruz e outras instituições até poderiam ser enquadradas como Envio. No entanto, a
legislação determina que no caso de envio seja formalizado instrumento jurídico contendo cláusula obrigatórias que
impedem o parceiro de explorar economicamente e de requerer qualquer direito de PI. As instituições/empresas
colaboradoras/parceiras jamais aceitariam esse tipo de condição, totalmente contrária à lógica de uma parceria.

• Uma prestação de serviço per se poderia se enquadrada como envio desde que esteja formalizada através de um
contrato (ex. sequenciamento genético).

• A remessa é mais ampla e pode ser utilizada para praticamente todas as situações, exceto aquela que se enquadre com
Envio, mesmo com todas as contradições apontadas.

• Não há uma simplificação significativa quanto aos procedimentos para Envio e Remessa, visto que em ambos deve ser
realizado um cadastro e celebrado um instrumento jurídico. (A diferença está no momento da realização do cadastro -
Remessa = cadastro prévio)

• Com o cadastro da remessa é emitido automaticamente um comprovante que autoriza a sua realização. Não há
necessidade de esperar a conclusão do procedimento de verificação.



Envio x Remessa
Conclusões

• Transferência de responsabilidade: A Lei e o Decreto não esclarecem ou definem o que significaria transferência ou não
de responsabilidade (note-se que em nenhum momento se fala em transferência de propriedade).

Remessa: há transferência de responsabilidade (cumprimento de lei aplicáveis, responsabilização por danos na
utilização e descarte do material...)

Envio: não há transferência de responsabilidade (a Fiocruz ficará responsável pelo não cumprimento de lei
aplicáveis e por danos na utilização e descarte do material)

• Na ausência de normas infra legais (resoluções e orientações do CGEN) a Fiocruz irá adotar o procedimento da remessa.

• A utilização dos TTMs é uma prática corriqueira no mundo todo e a Fiocruz não vem enfrentando dificuldades fora do
comum na tramitação dos mesmos.



Das multas

Infração Multa

Exploração sem notificação prévia De R$ 3.000,00 a 10.000.000,00

Remeter amostra sem cadastro prévio De R$ 20.000,00 a 10.000.000,00

Requerer DPI sem cadastro prévio De 3.000,00 a 10.000.000,00

Divulgar resultados sem cadastro prévio De 1.000,00 a 500.000,00

Comercializar produto intermediário sem cadastro De 1.000,00 a 500.000,00

Acessar CTA (OI) sem CPI De 20.000,00 a 10.000.000,00

Deixar de indicar origem do CTA identificável em divulgações De 1.000,00 a 500.000,00

Deixar de pagar parcela anual ao FNRB De 1.000,00 a 10.000.000,00

Apresentar informação falsa De 10.000,00 a 5.000.000,00

Deixar de atender às exigências legais, quando notificado De 1.000,00 a 5.000.000,00



Das multas relativas à remessa e envio

• Art. 79. Remeter, diretamente ou por interposta pessoa, amostra de patrimônio 
genético ao exterior sem o cadastro prévio ou em desacordo com este.

Multa mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máxima de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e máxima de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como
microempresa ou empresa de pequeno porte .

Multa mínima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e máxima de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), para as demais pessoas jurídicas.

§ 1º  A sanção prevista no caput será aplicada:

I - por espécie;

II - em triplo se a amostra for obtida a partir de espécie constante de listas oficiais de 
espécies brasileiras ameaçadas de extinção ou do Anexo I da Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES; e

III - em dobro se a amostra for obtida a partir de espécie constante apenas do Anexo II da 
CITES, promulgada pelo Decreto nº 76.623, de 1975.



Das multas relativas à remessa e envio

• Art. 86.  Elaborar ou apresentar informação, documento, estudo, laudo ou relatório total 
ou parcialmente falso, ou enganoso, seja nos sistemas oficiais ou em qualquer outro 
procedimento administrativo relacionado ao patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado:

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e máxima de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais), quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou 
inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 
2006.

Multa mínima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e máxima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), para as demais pessoas jurídicas.

Parágrafo único.  A sanção prevista no caput será aplicada em dobro se a informação, 
documento, estudo, laudo ou relatório total ou parcialmente falso ou enganoso for 
referente à remessa ou ao envio de amostra para prestação de serviços no exterior.



Imposição e gradação das sanções

a gravidade do fato

os antecedentes do infrator quanto 
ao cumprimento da legislação

a reincidência

Para imposição e 

gradação das sanções 

administrativas, a 

autoridade

competente levará em 

consideração

O cometimento de nova infração pelo 
mesmo infrator, no período de cinco 
anos, contados do trânsito em julgado 
da decisão administrativa que o tenha 
condenado por infração anterior, 
implica em:

aplicação da multa em triplo, no caso de 

cometimento da mesma infração; ou

a situação econômica do infrator, no 
caso de multa

aplicação da multa em dobro, no caso de 

cometimento de infração distinta.



• Criação de um cadastro institucional de remessa até a disponibilização do SISGEN;

• Disponibilização de modelos de TTM/MTA para remessa e envio de material biológico para o
exterior;

• Estabelecimento de um Grupo de Trabalho (GT da Lei da Biodiversidade);

• Realização de atividades de sensibilização nas Unidades;

• Capacitação dos NITs

Ações da Fiocruz enquanto o SISGEN não entra em 
funcionamento



A atuação da Fiocruz 

• A PR da Fiocruz, desde o advento da nova legislação, vem se organizando e assumindo sua
responsabilidade no tocante ao acesso ao PG, remessa e a respectiva regularização do passivo.

• A PR vem, através da VPPCB e da GESTEC, promovendo cursos e atividades de sensibilização em
todas as Unidades a fim de esclarecer quanto aos novos procedimentos, evitando-se, assim,
eventuais sanções para a instituição.

• A Gestec vem capacitando os NITs das Unidades no tema, a fim de que estes possam orientar os
pesquisadores, bem como atuar na celebração dos MTAs.

• A VPPCB vem tratando o assunto com a mais alta prioridade, tendo em vista que trata-se de multas
que podem chegar aos 10 milhões de reais. No entanto, esse movimento só será exitoso se houver a
adesão efetiva dos pesquisadores e o respaldo da direção das Unidades destacando a importância
do assunto e, sobretudo, dando respaldo à atuação dos NITs.

• Mais especificamente no que se refere à remessa de PG para o exterior, é de suma importância que
os diretores, já que estes passarão a assinar os MTAs quando o SISGEN entrar em funcionamento,
somente assinem aqueles que tenham sido analisados e aprovados pelos NITs.

• Segundo consulta realizada à PF, é perfeitamente possível que a Fiocruz, caso seja multada por
infrações contra o patrimônio genético, ingresse com ação de regresso contra aqueles que deram
causa à infração. Isto porque, a PR da instituição está propiciando as ferramentas necessárias para
que a Fiocruz adeque-se à nova lei, não sendo justo que esta arque com os prejuízos advindos de seu
descumprimento.



Preenchimento 
do cadastro no 
Sistema Fiocruz

(Pesquisador + 
NIT)

Análise da 
solicitação

(GT da 
Biodiversidade)

Negociação e 
celebração do 

MTA 

(TT e NIT)

Remessa/envio 
da amostra com 
uma via do MTA 

(Setor 
Exportação da 

Unidade)

Depósito da 
amostra em 

coleção

(Pesquisador)

Procedimentos  institucionais para remessa/envio de 
PG para o exterior

Sistema Gestec-NIT

Carimbo do NIT em 
todas as páginas do 

MTA.

Caso não haja o carimbo do 
NIT no MTA o SIEX irá 
devolver o processo.Respaldo da direção à atuação dos NITs nas Unidades.



Sistema Fiocruz da Biodiversidade

www.biodiversidade.fiocruz.br

http://www.biodiversidade.fiocruz.br/


Sistema Fiocruz da Biodiversidade
Cadastro de Usuário



Sistema Fiocruz da Biodiversidade: remessa para o exterior



Modelo Fiocruz de Material Transfer Agreement - MTA



Modelos Fiocruz de instrumentos jurídicos para envio



Envio x Remessa
Procedimentos

Envio

Celebração 
de 

instrumento 
jurídico

Cadastro 
antes de 
publicar, 

depositar PI, 
explorar 
(acesso)

Verificação 
no cadastro 
de acesso

Remessa Celebração 
de TTM

Cadastro 
prévio a 
remessa

Verificação 
no cadastro 
de remessa



• O MTA não deve ser utilizado para amparar uma colaboração que esteja ocorrendo de
maneira informal;

• Quando há uma parceria, é importante que esta seja formalizada através de um
Acordo/Contrato. Ainda assim, o MTA será necessário ao remeter o material;

• Entende-se como parceria a realização de projeto com objetivo específico, prazo, cronograma
de atividades e direitos e obrigações das partes definidas;

• Deverá ser utilizado o modelo de MTA elaborado pela Gestec e aprovado pela Procuradoria;

• No caso de envio para prestação de serviço, inclusive para sequenciamento, deverão ser
utilizados os modelos de instrumentos elaborados pela Gestec e aprovados pela PF.

Quando utilizar o MTA?



• As remessas para o exterior a serem realizadas até que seja disponibilizado o SisGen deverão ser
autorizadas pelo GT da Biodiversidade;

• Após aprovação do GT, quando aplicável, o MTA deverá ser assinado, primeiro pela instituição
destinatária, em duas vias originais que serão enviadas para a Fiocruz;

• Apenas o vice presidente de pesquisa da Fiocruz poderá assinar os MTAs até que o SISGEN esteja
funcionando;

• O NIT providenciará a assinatura das duas vias. Uma vai para a instituição destinatária junto com a
amostra e a outra deverá ser arquivada no NIT da Unidade;

• A área de competência do Sistema Gestec-NIT está relacionada às questões de Propriedade Intelectual e
Acesso ao PG. Demais exigências relacionadas à outras legislações, tais como vigilância sanitária, ética
em pesquisa e transporte, dentre outras, deverão ser observadas, quando for o caso.

Orientações básicas para a remessa de material para o exterior



• Não modificar o MTA. Caso sejam feitas alterações, o Termo deverá ser submetido à
análise da Gestec e PF;

• O destinatário é sempre a pessoa jurídica. Sua vinculação ocorre por intermédio da
assinatura de seu representante legal. O pesquisador somente assina tomando ciência no
campo específico;

• Nos campos para inclusão dos dados do NIT e do pesquisador devem ser inseridas as
informações de contato (endereço, telefone e e-mail);

• Caso seja utilizado modelo de termo enviado pela destinatária este deverá ser submetido
a análise da Gestec e PF, ainda que não haja modificação. Por isso, o ideal é sempre
utilizarmos nosso modelo.

Orientações básicas para o preenchimento do MTA

A remessa de material biológico para o exterior depende de autorização do GT da 
Biodiversidade.

Trata-se de um modelo institucional e, portanto, qualquer alteração deverá ser submetida à análise das 
instâncias institucionais competentes.



Como preencher o MTA?
Identificação das Partes

Identificação do Remetente

A instituição destinatária no 

exterior, incluindo indicação 

de representante legal e 

informações de contato



Identificação do PG no nível 

taxonômico mais estrito possível

A procedência do PG incluindo a 

coordenada georreferenciada (grau, 

minuto e segundo) do local de 

obtenção in situ, ainda que tenha sido 

obtido ex situ ou in silico*

Informação sobre acesso a 

conhecimento tradicional associado, 

quando for o caso.

Como preencher o MTA?
Identificação do Material

Informações sobre:
- o tipo de amostra e a forma de 

acondicionamento;
- a quantidade de recipientes, o 

volume ou o peso.



As atividades de acesso no 

exterior, incluindo objetivos, 

usos pretendidos e setor de 

aplicação do projeto de 

pesquisa ou 

desenvolvimento 

tecnológico.

Como preencher o MTA? 
Atividades de acesso no exterior



MTAs analisados/negociados e em negociação

Unidade Destinatária

BIO GSK

IRR Lavál University

IRR Nottingham University

IAM Institute Pasteur

IAM Pittsburgh University

FAR Universidade do Porto

Rondônia Virgínia University

ICC Rockfeller University

CDTS Broad Institute

IOC Scripps Institute

IOC Paul Erlich Institute

IOC Harvard

IOC Texas University

IOC Pittsburgh University

IOC Florida University

Unidade Destinatária

IGM NY University

IOC Facultad Ciencias
Montevideo

IOC Glasgow University

IOC UCLA

ENSP Michigan University

IOC London School of Hygiene
& Tropical Medicine

IOC Aberystwyth University

IAM Erasmus University

IRR Pasteur Uruguai

IRR Zurique University

IRR Alberta University

IOC Nagasaki University

IGM UCLA

INI Sydney Medical School



Atividades sujeitas a reformulação, adequação e 
regularização quanto à MP  2.186/2001

• cadastrar o acesso ao PG ou CTA;
• notificar o produto acabado ou o material

reprodutivo; e
• repartir os benefícios

ReformulaçãoEm tramitação

De acordo com a MP

Em desacordo com a MP

Acesso ao PG e CTA,

Exploração 

Econômica e 

Remessa

Adequação*

Regularização

Prazo para reformulação e regularização: 01 ano a partir da disponibilização do SISGEN

A repartição de benefícios pactuada na forma da MP será válida pelo prazo estipulado no CURB ou PRB anuídos pelo CGEN



Atividades sujeitas à regularização à MP  2.186/2001

• acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de componente do patrimônio genético para fins de
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de
outra natureza;

• acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção de informação sobre conhecimento ou prática
individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou de comunidade local,
para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação
industrial ou de outra natureza;

• bioprospecção: atividade exploratória que visa identificar componente do patrimônio genético e informação
sobre conhecimento tradicional associado, com potencial de uso comercial.



Regularização à MP  2.186/2001 - Exceções: Resoluções 21 e 29 CGEN

As seguintes pesquisas e atividades científicas não se enquadram sob o conceito de acesso ao patrimônio genético para as
finalidades da Medida Provisória n o 2.186-16, de 23 de agosto de 2001:

• as pesquisas que visem avaliar ou elucidar a história evolutiva de uma espécie ou de grupo taxonômico, as relações dos
seres vivos entre si ou com o meio ambiente, ou a diversidade genética de populações;

• os testes de filiação, técnicas de sexagem e análises de cariótipo ou de ADN que visem à identificação de uma espécie ou
espécime;

• as pesquisas epidemiológicas ou aquelas que visem a identificação de agentes etiológicos de doenças, assim como a
medição da concentração de substâncias conhecidas cujas quantidades, no organismo, indiquem doença ou estado
fisiológico;

• as pesquisas que visem a formação de coleções de ADN, tecidos, germoplasma, sangue ou soro

• elaboração de óleos fixos, de óleos essenciais ou de extratos quando esses resultarem de isolamento, extração ou
purificação, nos quais as características do produto final sejam substancialmente equivalentes à matéria prima original.



Pedidos de patente 
depositados na vigência 
da MP 2186-16/01 cujo 
acesso foi realizado sem 

autorização prévia

O requerente 
deverá 

apresentar o 
comprovante 

de cadastro ou 
de autorização

O pedido de regularização 
autoriza a continuidade da 
análise de requerimento de 

direito de propriedade 
industrial em andamento no 

órgão competente.

Concessão de Direito de Propriedade Intelectual: regularização

NITS: organização das informações relacionadas ao pedidos de patente ou patentes da Unidade 
nos quais houve acesso ao PG e que necessitam de regularização (sem autorização prévia)



Regularização

Regras mais flexíveis para a regularização do passivo decorrente do descumprimento da MP 2.186/2001:

• Isenção do pagamento de multas (exceto para CTA);
• o saldo remanescente poderá ser revertido, por exemplo, em projetos de conservação, capacitação de

recursos humanos, distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social;
• No caso de acesso ao PG ou ao CTA para fins de pesquisa, o usuário estará dispensado de firmar o Termo de

Compromisso, regularizando-se por meio de cadastro;
• A regularização para fins de DT está condicionada a assinatura de Termo de Compromisso;
• Descumprimento do Termo de Compromisso ou prática de nova infração durante sua vigência acarreta

exigibilidade imediata das sanções.

Infração Multa

Deixar de se adequar no prazo estabelecido De R$ 1.000,00 a 300.000,00

Deixar de se regularizar no prazo estabelecido De 1.000,00 a 10.000.000,00



DATA DO ACESSO

- Entre 30/06/2000 e 
17/11/15: regularização

- Após 17/11/15: já sob 
o escopo da Lei 

13.123/15 (cadastro no 
SISGEN)

- Antes de 30/06/2000: 
não havia legislação 
regulando o tema, 
portanto, não há 
necessidade de 

regularizar. Atenção ao 
acesso continuado.

MATERIAL 
ACESSADO E 

PROCEDÊNCIA 

- nacional: 
regularização

- exótico*: fora do 
escopo da MP 

*Verificar se 
permaneceu em 
condições 
laboratoriais, ou 
seja, sem contato 
com o ambiente.

ESCOPO DA ATIVIDADE 
DE ACESSO

(checar resoluções 
21 e 29)**

- Atividade realizada 
não está prevista nas 
Resoluções 21 e 29  -

regularização

- Atividade realizada 
está prevista nas 

Resoluções 21 e 29 
não precisa 
regularizar

FINALIDADE DO 
ACESSO

1. Pesquisa 
Científica

2. Bioprospecção

3. 
Desenvolvimento 

Tecnológico

Pesquisa: 
cadastro feito 

pelo coordenador 
do projeto no 

SISGEN

Bio e DT: cadastro 
feito pelo 

coordenador do 
projeto no Sistema 

Fiocruz de 
Regularização

Regularização de projetos que acessaram o PG entre 30/06/2000 e 17/11/15: 
informações necessárias para inclusão do projeto na regularização



Criação de um cadastro 
institucional para  
bioprospecção e 
desenvolvimento 

tecnológico 

(Gestec + CGTI)

Memorando circular 
para os Diretores, Vice-
Diretores de Pesquisa 
das Unidades e NITs

definindo os 
procedimentos para a 
regularização e prazo.

Cadastro dos projetos de 
bioprospecção e DT no 

Sistema da Fiocruz

(Pesquisador)

NIT: suporte

Análise dos projetos 
cadastrados

(GT Biodiversidade e 
convidados)

Formalização do Termo 
de Compromisso com os 

projetos a serem 
regularizados

(Gestec e VPPCB)

Acompanhamento do 
cumprimento do Termo 

de Compromisso

(VPPCB, Gestec e NITs)

Regularização de projetos que acessaram o PG entre 
30/06/2000 e 17/11/15: próximas etapas

Respaldo da Direção à atuação dos NITs nas 
Unidades.



Tecnologia transformada em produto no mercado: 
Biolarvicida DengueTech

Pesquisa e 
desenvolvimento 

laboratorial 
Farmanguinhos

Apoio PDTIS

Patentes 

concedidas Brasil, 

Argentina, México
Transferência de Tecnologia 
Desenvolvimento  conjunto  

escala industrial

Edital de Chamada Pública
Licenciamento Patente com 

exclusividade 
Abr/2011

Biolarvicida contra o Aedes aegypti
Inovador e amplamente acessível

permite massificar uso de larvicidas
previne a proliferação do vetor  

(doméstica + pública)
impacta a transmissão da Dengue

gera bem-estar!

10,1% royalties
Retorno para 

Fiocruz

Obtenção do registro na 
Anvisa

Nov/2016

Regularização do Acesso ao 
Patrimônio Genético no CGEN 

2012/2014

Produto no mercado

1º Termo Aditivo
Março/2016

Iniciativas para a 
internacionalização

Iniciativas para  a 
recomendação do 
produto pelo MS



OBRIGADA

Aline Morais

Transferência de Tecnologia

Coordenação de Gestão Tecnológica

Vice Presidência de Produção e Inovação em Saúde

Fundação Oswaldo Cruz

Tel: 21 3882 - 9135

aline.morais@fiocruz.br


