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Primeira avaliação dos INCTs é realizada em Brasília

Nos dias 23 e 24 de novembro foi realizada a 1° Reunião de 
Avaliação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs), 
em Brasília. O evento contou com a participação dos coordenadores 
dos institutos e de consultores nacionais e internacionais. O objetivo 
foi verificar o impacto do Programa junto aos grupos e redes de 
pesquisa que integram os institutos e realizam estudos em diversas 
áreas. O desempenho de cada INCT é acompanhado pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pelo 
Comitê de Coordenação do Programa. 

Durante a cerimônia de abertura, o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Reinaldo 

Guimarães, destacou a importância dos INCTs para transformar o conhecimento produzido pela comunidade científica em 
tecnologia e inovação de processos na produção de insumos em benefício da economia, da sociedade e do governo.  “Os 
INCTs representam importante instrumento para  transformar a política de C&T em política de Estado, ou seja, prioritária ao 
desenvolvimento do Brasil e manutenção da ordem social”, afirmou. 

Carlos Aragão, presidente do CNPq, ressaltou a importância do trabalho integrado entre diferentes grupos de 
pesquisa: “os INCTs representam o desenvolvimento de pesquisas de fronteira associado à implantação de redes de 
investigação e à efetiva associação de pesquisadores em cujos grupos atuam, muitas vezes, com objetivos comuns, 
mas sem a devida interatividade e comunhão nas publicações e na geração de conhecimento”. 

O Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) foi lançado, em 2008, pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT) com o objetivo de ser um instrumento para o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação no 
Brasil. O edital aprovou 122 projetos que englobam áreas de pesquisa em biotecnologia, nanotecnologia, tecnologias de 
informação e comunicação, energia, clima e meio-ambiente, engenharias, ciências agrárias, ciências humanas e sociais 
e ciências exatas e naturais. 

O projeto conta com a parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC); 
da Petrobrás; das Fundações de Amparo à Pesquisa do Amazonas, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Piauí; e do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Conta ainda com 
recursos adicionais dos ministérios da Saúde, da Educação, da Cultura, da Integração, das Minas e Energia e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, totalizando cerca de R$ 600 milhões em investimentos distribuídos ao 
longo de três anos para custeio, capital e bolsas de diferentes modalidades.

Dos 122 INCTs, 36 são voltados para pesquisas referentes à área da saúde e nove são apoiados pelo Ministério 
da Saúde. Saiba mais sobre eles acessando os links abaixo:

• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Gestão da Inovação em Doenças Negligenciadas (INCT-IDN) 
• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde (Citecs)
• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Iats) 
• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Tuberculose (INCT-TB) 
• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas (INCTV)  
• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Diagnóstico em Saúde Pública (Indi) 
• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutura e Bioimagem (Inbeb) 
• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biotecnologia Estrutural e Química Medicinal em Doenças 

Infecciosas (INBEQMeDI) 
• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos (INCT-Inofar) 
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Cerimônia de abertura
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http://www.cnpq.br/programas/inct/_apresentacao/index.html
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35743&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35744&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35745&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35746&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35747&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35748&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35749&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35750&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35750&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35751&janela=1
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Fórum Nacional discute produção farmacêutica e políticas públicas 
para o setor 

O Instituto Brasileiro de Ação Responsável, em 
colaboração com o Senado Federal, promoveu, no dia 2 
de dezembro, no Auditório da Interlegis, em Brasília, o II 
Fórum Nacional de Competitividade da Cadeia Produtiva 
Farmacêutica do Brasil. O evento contou com a participação 
de representantes do Governo Federal e do Congresso 
Nacional, além de instituições do terceiro setor e empresas da 
área de fármacos e medicamentos. A iniciativa proporcionou 
um espaço de discussão sobre a produção farmacêutica 
brasileira e apontou a necessidade de fortalecimento das 
políticas públicas para o setor. 

A abertura do Fórum ficou a cargo da diretora executiva 
da Agência Íntegra Brasil e presidente do Instituto Brasileiro 
de Ação Responsável, Clementina Moreira Alvez. Ela 
salientou que o evento é parte dos esforços do Instituto 
para garantir um desenvolvimento sustentável para o País e 
lembrou que há três anos o tema Saúde passou a ser uma 
das prioridades da instituição. 

Para o moderador do debate e diretor do Centro 
de Relações Internacionais em Saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Paulo Marchiori Buss,  o Fórum 
trouxe a contribuição de representantes de destaque na 
área, mas deveria buscar também a participação das 
universidades brasileiras e da sociedade.  “Precisamos 
que a sociedade venha dizer ao Estado e aos produtores 
o que espera do setor.”, afirmou. Buss defendeu que 
as políticas públicas na área de farmacoquímicos não 
devem buscar um desenvolvimento apenas ligado ao 
crescimento econômico, mas principalmente relacionado 
aos benefícios trazidos à população. 

O Ministério da Saúde foi representado pelo secretário 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Reinaldo 
Guimarães. Em sua fala, ele afirmou que, nos últimos anos, 
o mercado farmacêutico brasileiro tem crescido em patamar 
semelhante ao da China. Guimarães ainda apresentou os 
avanços e desafios futuros para o Complexo Industrial da 
Saúde, lembrando inovações importantes como a criação do 
Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (Gecis) 
e da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde 
(Rebrats).  Para ele, essas novas iniciativas são importantes 
avanços e necessitam ser fortalecidas e ampliadas nos 
próximos anos. 

Outro ponto importante citado pelo secretário foi a 
produção de medicamentos genéricos. Segundo ele, os 
genéricos são o componente mais dinâmico da indústria 
farmacêutica. Guimarães considera o preço dos genéricos 
ainda muito alto no Brasil se comparado com outras nações 
do mundo. Uma das iniciativas para diminuir essa diferença 
seria aumentar o desconto obrigatório desses medicamentos 
de 35% para 50%. Ele ainda propôs a criação de uma 
minuta de preferência da compra de genéricos nas compras 

públicas e exclusividade temporária para novos genéricos 
desenvolvidos no País.

Segundo o diretor da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Dirceu Barbano, a instituição possui 
um importante papel no setor farmacêutico, pois garante a 
qualidade dos medicamentos produzidos no Brasil. Barbano 
ressaltou que apesar das dificuldades, principalmente 
relacionadas a falta de estrutura e de recursos humanos, os 
medicamentos produzidos no País, em fábricas reguladas 
pela Anvisa, são da mesma qualidade dos feitos nos 
principais países do mundo. 

Altos investimentos não garantem inovação 

Representando a indústria farmacêutica, o presidente 
da Interfarma, Jorge Raimundo, afirmou, por meio de 
dados em sua apresentação, que o alto investimento, 
feito por muitos países desenvolvidos, não garante 
inovação. Raimundo citou o exemplo dos Estados 
Unidos, que aumentaram o seu investimento nos últimos 
anos, mas não alcançaram significativo crescimento na 
descoberta de novos farmacoquímicos. “A cada dez mil 
moléculas desenvolvidas no mundo, apenas uma chega 
ao mercado”, frisou. 

No entanto, segundo o presidente da Interfarma, 
mesmo o Brasil tendo um investimento menor para o setor 
que a maioria dos países desenvolvidos, pesquisas em 
temas importantes como células-tronco, engenharia 
genética, novas entidades químicas, drogas para 
doenças negligenciadas estão se destacando no País 
nos últimos anos. “Nós somos sim capazes de inovar e 
inventar”, enfatizou. 

Iniciativas e desafios na área 

Um dos desafios para o setor farmacêutico apontados 
pela diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Navegue pelas páginas:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
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Governo e indústria farmacêutica discutem políticas e 
legislação da produção de medicamentos no Brasil
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Industrial (ABDI), Cleila Pimenta, seria reduzir o déficit 
na balança comercial e aumentar a produção de 
farmacoquímicos no País. Para a diretora, é necessário 
elevar investimentos e intensificar a exportação.

No sentido de qualificar a produção científica e 
aumentar a inovação, propostas foram apresentadas 
pelos participantes. O secretário de Políticas e Programas 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência 
e Tecnologia, Luiz Antônio Barreto de Castro, enfatizou 
que, na área específica de produção e pesquisa com 
biofármacos, é necessário avançar nas parcerias entre 
empresas de inovação de capitais internacional e nacional, 
principalmente nas fases finais de pesquisas. Barreto disse 
que são poucas empresas nacionais que possuem recursos 
suficientes para investir nessas fases e uma parceria entre 

esses dois tipos de empresas aumentaria a capacidade de 
inovação. Ele também salientou a importância da utilização 
da biodiversidade brasileira para o fortalecimento do setor. 
“Usar a biodiversidade, além de possibilitar o descobrimento 
de novas moléculas, permite proteger a floresta, defende.

O deputado federal Paulo Piau (PMDB/MG) também 
apresentou a Frente Parlamentar de Pesquisa e Inovação, 
criada em 2007, como forma de aumentar a produção 
e inovação científica no País.  Segundo o parlamentar, 
coordenador-geral da Frente, o Brasil precisa avançar no 
marco regulatório do setor tecnológico e de inovação. Piau 
cobrou da sociedade uma postura mais ativa. “É preciso que 
a sociedade cobre mais do Estado para que haja avanços 
na legislação”, afirmou o deputado. 

Estudo multicêntrico brasileiro influenciará prática da cardiologia mundial 
Foi durante a principal sessão do Congresso da American Heart Association, a 

Late Breaking Clinical Trial, espaço destinado a apresentação das pesquisas mais 
inovadoras em cardiologia no mundo, que o pesquisador e médico do Hospital do 
Coração (HCor), Otávio Berwanger, apresentou o resultado do maior estudo clínico 
randomizado brasileiro na área de prevenção em nefrologia, o ACT Trial. 

A pesquisa iniciada em 2008, sob a coordenação do HCor, envolveu a participação 
de 46 hospitais públicos e privados, e de 2308 pacientes com indicação para cateterismo 
cardíaco e que apresentavam pelo menos um fator de risco para desenvolver doenças 
renais, como diabetes, insuficiência renal crônica ou cardíaca, ou ter mais de 70 anos. 
O objetivo do estudo foi testar a eficácia do antioxidante acetilcisteína, utilizado em 
pacientes com maior predisposição à nefropatia (problemas renais) induzida pelo contraste, quando submetidos a procedimentos 
angiográficos. A substância previne o estresse oxidativo renal nesses pacientes.

Pelo estudo ficou constatado que a aplicação do antioxidante não é necessária, visto que a incidência de complicações 
renais causadas pelo contraste foi semelhante tanto no grupo que recebeu a acetilcisteína, quanto naquele sem intervenção 
(placebo). Já a mortalidade e a evolução com a diálise também foi igual nos dois grupos, no período de 30 dias. 

Segundo o pesquisador Otávio Berwanger, o estudo traz uma enorme contribuição tanto no aspecto do conhecimento 
quanto da aplicabilidade, repercutindo em economia para os sistemas de saúde, e para os pacientes, redução do 
desconforto e agilidade nos procedimentos e conduta terapêutica. Os Estados Unidos é o País que mais utiliza a técnica 
de cateterismo, seguido do Brasil. No entanto, pesquisadores do mundo todo presentes na sessão manifestaram grande 
interesse pelo resultado e pela capacidade do País em conduzir um estudo com recurso 100% nacional. O envolvimento 
do Ministério da Saúde do Brasil na pesquisa também foi motivo de reconhecimento pela comunidade científica. 

O estudo faz parte do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, apoiado pelo Ministério da Saúde 
e instituído pela Portaria GM/MS nº 3.276, que permite aos hospitais de excelência – centros de referência em saúde 
atestados pela Joint Commission International (JCI) e pelo Ministério da Saúde – se candidatarem a desenvolver projetos 
com relevância para o SUS. As áreas selecionadas são de avaliação de incorporação de tecnologias; capacitação de 
recursos humanos; pesquisas de interesse público em saúde e desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em 
serviços de saúde. 

“O estudo só foi possível 
graças ao Projeto 

promovido pelo Ministério 
da Saúde, o que demonstra 
a atenção das autoridades 
públicas para as questões 

de saúde. ”
Otávio Berwanger

Navegue pelas páginas:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

Atualmente, dos seis hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde como hospitais de excelência, cinco 
possuem estudos em desenvolvimento que estão sob acompanhamento do Decit:

Albert Einstein
Hospital do Coração (HCor)
Moinhos de Vento
Oswaldo Cruz
Samaritano e Sírio Libanês

http://www.einstein.br/Paginas/home.aspx
http://www.hcor.com.br/
http://www.hospitalmoinhos.org.br/Pacientes-e-Visitantes.aspx
http://www.hospitaisdeexcelencia.com.br/index.php?
http://www.hospitaisdeexcelencia.com.br/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=16
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Brasil e Reino Unido promovem primeiro workshop de qualificação 
profissional em ATS

Firmar parceria com institutos de saúde que desenvolvem 
a ATS em estágios mais avançados, em consonância com 
os sistemas públicos de saúde, é uma das estratégias do 
Ministério da Saúde para o fortalecimento da área no Brasil.

O Institute for Health and Clinical Excellence (Nice) é 
considerado a melhor agência de ATS para o desenvolvimento 
de métodos, procedimentos e avaliação econômica no 
setor, pelo rigor científico nos estudos e transparência 
nos processos. Por isso, desde 2009, visitas técnicas às 
instalações do Ministério da Saúde e do Nice, no Reino 
Unido, tem ocorrido para que os profissionais identifiquem 
e estabeleçam uma cooperação técnica que seja capaz de 
suprir possíveis lacunas e obstáculos existentes nessa ampla 
área do conhecimento que vem se instituindo gradativamente 
no campo da saúde no País.

Nessa perspectiva, aconteceu na Fiocruz (DF), de 22 a 30 de novembro, o workshop Métodos e Procedimentos em ATS, 
ministrado por cinco profissionais do Nice e das universidades de Birmingham e de Sheffield, com a participação de cerca de 
20 técnicos do Ministério da Saúde, da Anvisa e dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Nats). Foram oito dias 
de aprendizagem e debate nos seguintes temas: 

Métodos - Limiar de custo-efetividade: Política e os métodos de identificação, Implantação e avaliação do limiar; 
Princípios de Economia da Saúde; Comparações indiretas de tratamentos; ATS como subsídio para decisão de preços 
e reembolso – esquemas de compartilhamento de riscos e acesso ao paciente; Combinação de ensaios clínicos 
randomizados com dados observacionais, incluindo a experiência do paciente; e Análise de impacto orçamentário.

Processos - Implementação de protocolos clínicos; Engajamento de atores-chaves e incorporação de valores 
sociais; Mecanismos de contestação e revisão judicial; e Política de conflito de interesse. 

As inscrições de resumos para o HTAi 2011 estão abertas até 17 de 
janeiro de 2011. As submissões podem ser realizadas somente pelo endereço: 
www.htai2011.org e as propostas devem seguir o idioma oficial do evento, o 
inglês. As inscrições para o HTAi 2011 têm início em 15 de janeiro de 2011. 

A edição 2011 do HTAi será no Rio de Janeiro, de 27 a 29 de junho. Esta é a primeira 
vez que um país da América Latina sediará o evento, que reúne profissionais de saúde, 
pesquisadores, consumidores, representantes da indústria, prestadores de serviços e 
outros atores do setor de Avaliação e Incorporação de Tecnologias em Saúde.

Mais informações no portal do evento.

HTAi 2011: inscrições de resumos abertas até 17 de janeiro

Fotos: Vânia Canuto/M
S 

Diretora do Decit, Leonor Pacheco, apresenta experiência 
brasileira em ATS
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http://www.htai2011.org
http://www.htai2011.org
http://www.htai2011.org/
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Ministério da Saúde realiza cerimônia de entrega do Prêmio de Uso 
Racional de Medicamentos 

O Ministério da Saúde premiou, no dia 2 de dezembro, 
os vencedores do Prêmio Nacional de Incentivo à Promoção 
do Uso Racional de Medicamentos (URM) - 2010. Na 
ocasião, foram apresentados os seis primeiros trabalhos 
colocados de cada categoria. Dos 163 projetos inscritos 
em seis categorias, 23 foram selecionados. Destes, seis 
foram premiados e 17 receberam menções honrosas. Ao 
todo, são R$ 55 mil em prêmios. A cerimônia foi realizada 
no auditório Emílio Ribas, na sede do Ministério da Saúde, 
em Brasília, com a participação de profissionais de saúde, 
pesquisadores e representantes do Ministério.

O objetivo do Prêmio, segundo a consultora do 
Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da 
Saúde (DAF) e membro da secretaria executiva do Prêmio, 
Geisa de Almeida, é reconhecer o mérito dos trabalhos de 
experiências bem-sucedidas no âmbito do serviço público 
de saúde e divulgar esses projetos, de forma a serem 
incorporados no SUS, a fim de fomentar projetos na área de 
pesquisa. Para o diretor do DAF, José Miguel, todos os projetos 
são de extrema importância, pois têm uma característica em 
comum: incentivar o uso racional de medicamentos; ou seja, 
a utilização correta desses produtos. 

A mesa foi composta pelo secretário de Ciência e 
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde 
(SCTIE/MS), Reinaldo Guimarães; o diretor do DAF/MS, 
José Miguel; o presidente da Anvisa, Dirceu Raposo; o 
representante da Organização Pan-Americana da Saúde/

Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS), Christopher 
Rerat; além de membros do Comitê do Prêmio. 

Histórico

O Prêmio, que está em sua segunda edição, é uma 
iniciativa do Comitê Nacional para Promoção do Uso 
Racional de Medicamentos e tem como principal objetivo 
incentivar a produção técnico-científica voltada à promoção 
do URM com aplicação no SUS e serviços de saúde. O 
DAF/SCTIE é responsável pela coordenação da Secretaria 
Executiva do Comitê Nacional. 

Para mais informações: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/premio_medica/index.php

Como resultado da reunião, será elaborado um estudo piloto em 
Avaliação de Múltiplas Tecnologias (MTA), com duração de um ano de 
acompanhamento pela equipe do Nice. 

O encontro se estendeu por mais dois dias, 1º e 2 de dezembro, 
em reunião com  participação da Fiocruz, Opas, membros da Rebrats, 
além do Ministério da Saúde e da Anvisa, nos quais foi possível uma 
apresentação mais ampla sobre a experiência de trabalho do Nice 
junto ao sistema de saúde britânico e demais países, colaboração na 
construção de uma política de ATS eficaz, eficiente e sustentável, além do 
destaque para os desafios e oportunidades para a institucionalização da 
capacidade em ATS em âmbito nacional, a partir de ações múltiplas nos 
segmentos operacional, de governança, de processos, de capacitação, 
qualidade e sistemas de informação.

Nice compartilha trabalho desenvolvido pelo Instituto, 
mundialmente considerado a melhor agência de ATS 

Fotos: K
áttia D

aniel/M
S

Estiveram presentes na cerimônia representantes do 
Ministério da Saúde, pesquisadores e profissionais de saúde  
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Confira a lista dos premiados:

• Monitoração de propaganda: mecanismo de promoção ao uso racional de medicamentos 
Autor: Rodrigo Abrão Veloso Taveira 
Co-autoras: Paula Simões Silva/Maria José Delgado Fagundes
Instituição: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

• Análise de prescrições de medicamentos anorexígenos sujeitos a notificação B2: associações medicamentosas 
e conformidade com a legislação 
Autora: Syntia Policena Rosa 
Orientadora: Micheline M. M. A. Meiners  
Instituição: Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central 

• Promoção do uso racional de medicamentos por meio de um novo processo de controle da dispensação de 
antimicrobianos pela farmácia hospitalar: avaliação da antibioticoprofilaxia 
Autor: Raphael Rabelo de Mello Penholati
Orientador: Raimundo Vicente de Souza
Co-orientadora: Valéria Furtado de Miranda
Instituição: Universidade Federal de Lavras 

• A importância da análise técnica para a tomada de decisão do fornecimento de medicamentos pela via judicial 
Autora: Eloisa Israel de Macedo
Orientador: Silvio Barberato Filho
Co-orientadora: Luciane Cruz Lopes 
Instituição: Universidade de Sorocaba 

• Características relacionadas à compreensão do tratamento entre pacientes iniciando a terapia anti-retroviral 
no Brasil 
Autora: Maria das Graças Braga Ceccato
Orientador: Francisco  de Assis Acurcio
Co-orientadora: Cibele Comini César
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais

• Estratégias adotadas pelo município visando a garantia de adesão ao uso racional de medicamentos 
Autora: Melissa Spröesser Alonso
Co-autoras: Claudia Baseio/Giovana Garofalo
Instituição: Secretaria Municipal de Saúde de Mauá – São Paulo

Foram premiados seis trabalhos e 17 receberam menções honrosas
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Decit comemora 10 anos e apresenta Registro Brasileiro de Ensaios 
Clínicos e finalistas do Prêmio C&T para o SUS 

O Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) do Ministério da Saúde 
comemora 10 anos de atividade em evento que reunirá pesquisadores, 
gestores e profissionais em saúde, o Decit 10 anos. A programação reserva 
dois momentos abertos ao público: o lançamento do Registro Brasileiro de 
Ensaios Clínicos e a cerimônia de premiação do Prêmio de Incentivo em 
Ciência e Tecnologia para o SUS – 2010. As duas atividades acontecerão na 
manhã do dia 16 de dezembro, no Hotel Nacional, em Brasília. 

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 

Considerado o primeiro sistema brasileiro de ensaios clínicos, a plataforma 
virtual de acesso livre tem como objetivo permitir o registro gratuito por 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros de estudos clínicos envolvendo seres 

humanos. O sistema tem capacidade de reunir dados sobre ensaios que avaliam intervenções em saúde resultantes 
de uso de medicamentos, equipamentos, procedimentos cirúrgicos, terapias comportamentais de reabilitação, terapias 
complementares, entre outros. 

A plataforma, desenvolvida pela parceria entre Decit, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas), proporcionará à sociedade acesso livre a informações sobre ensaios clínicos em andamento, incluindo 
informações sobre o estágio de recrutamento dos projetos.

Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2010

O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS chega este ano a sua 
nona edição e premiará pesquisas em cinco categorias, totalizando mais de R$ 55 mil 
em dinheiro aos finalistas. Serão cinco premiados, um para cada categoria: Tese de 
Doutorado (com premiação no valor de R$ 15 mil); Dissertação de Mestrado (R$ 10 mil), 
Trabalho Científico Publicado (R$ 10 mil); Monografia de Especialização ou Residência 
(R$ 5 mil); e Incorporação de Conhecimentos Científicos no SUS (R$ 15 mil). 

Os trabalhos vencedores e os que receberem menções honrosas serão divulgados, na íntegra, no portal do Ministério 
da Saúde (www.saude.gov.br/sctie) e na Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério (www.saude.gov.br/bvs). 

Instituído em 2002, o Prêmio é uma atividade anual do Decit. A iniciativa promove a produção de trabalhos científicos, 
valorizando e incentivando pesquisadores em estudos que visem o Sistema Único de Saúde (SUS) e as necessidades da 
população, tanto da perspectiva de seus desafios quanto no que tange a incorporação de tecnologias. 

Evento: Decit 10 anos
Local: Hotel Nacional, Setor Hoteleiro Sul (SHS) - Quadra - 01 - Bloco “A”, Brasília (DF)
Data: 15, 16 e 17 de dezembro de 2010
Informações: 
(61) 3315 – 3298/3778
www.ensaiosclinicos.gov.br 
www.saude.gov.br/premio

Serviço:

REGISTRO BRASILEIRO DEREGISTRO BRASILEIRO DE

http://www.saude.gov.br/sctie
http://www.saude.gov.br/bvs
http://www.ensaiosclinicos.gov.br
http://www.saude.gov.br/premio
http://www.saude.gov.br/premio
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Chamada Pública de Apoio a Eventos Científicos 2011 encerra 
com 358 inscrições 

A Chamada Pública de Apoio a Eventos Científicos em Saúde de 2011 promovida pelo Decit foi encerrada, no 
último dia 6, com 358 projetos inscritos. A divulgação das propostas aprovadas pela Comissão Julgadora está prevista 
para o dia 20 de dezembro no Portal Saúde. O valor total do financiamento será de R$ 1 milhão, a ser distribuído entre 
eventos realizados de janeiro a dezembro de 2011. 

Serão selecionados projetos com temáticas consideradas relevantes para o SUS e que estejam em consonância 
com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) e com a Agenda Nacional de Prioridades 
de Pesquisa em Saúde (ANPPS). 

A Chamada Pública está em sua 15ª edição. A proposta é financiar eventos em saúde pública, no tema ciência, 
tecnologia e inovação em saúde para facilitar a disseminação de novos conhecimentos e tecnologias que apresentem 
impacto nas soluções de saúde. Desde a primeira chamada pública, em 2003, foram contemplados 266 eventos.

CBS lança duas novas publicações em Biossegurança

A Comissão de Biossegurança em Saúde (CBS), instituída pela Portaria GM/MS nº 1.683, 
de 28 de agosto de 2003, é composta por representantes da Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos (SCTIE), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), da Secretaria de 
Atenção à Saúde (SAS), da Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde (Aisa), da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e da Anvisa. A CBS busca a 
prevenção e a diminuição de riscos gerados pela utilização de agentes biológicos e de tecnologias 
e insumos que possam afetar a saúde e o meio ambiente. Neste contexto, a Comissão 
revisou e publicou a terceira edição das “Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção 
com Agentes Biológicos”.  A nova publicação traz uma versão atualizada do Manual segundo 
as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como da literatura científica, 
no que se refere à definição dos requisitos necessários ao trabalho seguro com agentes 
biológicos em contenção. 

A CBS também compilou a legislação referente aos organismos geneticamente 
modificados, resultando na primeira edição do “Marco Legal Brasileiro sobre Organismos 
Geneticamente Modificados”. Com essas iniciativas, a CBS visa proporcionar aos 
profissionais, gestores, membros de comissões de Biossegurança, conselheiros e usuários 
em geral, textos completos da legislação da área, reunidos em uma única fonte de modo a 
facilitar sua localização e visualização. Em breve, as publicações estarão disponíveis no site 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

http://www.saude.gov.br/eventos
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Politica_Portugues.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/AGENDA_PORTUGUES_MONTADO.pdf
http://www.funasa.gov.br/web Funasa/Legis/pdfs/portarias_m/pm_1683_2003.pdf
http://www.funasa.gov.br/web Funasa/Legis/pdfs/portarias_m/pm_1683_2003.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/pub_destaques.php
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Mais C,T&I 
• Complexo Econômico-Industrial da Saúde: inovação e desafios em pauta
• Mestrado profissional em CT&I: abertura da 5ª turma em 14/12
• Inca lança publicação sobre câncer no Brasil com novo panorama da doença 
• Brasil sediará Fórum Mundial de Ciências em 2013

Envie suas sugestões para a equipe de Comunicação do Decit pelo e-mail decit@saude.gov.br. 

Fale Conosco

Expediente

O Informe Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde é produzido pela Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento do Departamento de Ciência e 
Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde. O Informe conta com a cooperação técnica da Unidade 
Técnica de Medicamentos, Tecnologia e Pesquisa da Representação da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde no Brasil.
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PPSUS debate prioridades de pesquisa na Paraíba e avalia projetos em 
Santa Catarina e no Paraná 

O Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada (PPSUS) realizou, na Paraíba, Oficina de Prioridades 
para discutir e eleger as prioridades de pesquisa em saúde do Estado. O evento aconteceu de 24 a 26 de novembro, em 
João Pessoa, e subsidiará a definição das linhas de pesquisa para o edital 2010/2011, que deve ser lançado no início do 
próximo ano.

Em Santa Catarina e no Paraná, o PPSUS realizou reuniões de Comissão de Especialistas e Comitê Gestor. No 
primeiro Estado, as reuniões aconteceram entre 16 e 18 de novembro, com o objetivo de avaliar os 55 projetos submetidos 
ao edital 03/2010 do PPSUS. Ao final, 30 projetos foram aprovados, sendo quatro recomendados na íntegra e 26 com cortes 
orçamentários. A lista de projetos aprovados pode ser consultada no site da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica do 
Estado de Santa Catarina (Fapesc). Ao todo, o Programa investirá cerca de R$ 1,8 milhão no Estado por meio deste edital.

Nos dias 23 e 24 de novembro, os comitês avaliaram as propostas do Paraná submetidas ao segundo edital do biênio 
2008/2009 do PPSUS no Estado. Ao todo foram analisadas 66 propostas, das quais 22 foram aprovadas, sendo quatro na 
íntegra e 18 recomendadas com cortes orçamentários. O resultado está disponível no site da Fundação Araucária. Com 
esse edital, o PPSUS investirá mais de R$ 1,7 milhão no Paraná.

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/materia/?origem=1&matid=23692
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/materia/?origem=1&matid=23678
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/materia/?origem=1&matid=23668
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/materia/?origem=1&matid=23738
http://www.fapesc.rct-sc.br/editais_detalhes.php?id=101
http://www.fapesc.rct-sc.br/editais_detalhes.php?id=114
http://www.fundacaoaraucaria.org.br/diretoria/atos2010/Ato089-2010_CP08-2010.pdf

