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

O anúncio dos 27 pesquisadores laureados na nona edição do 
Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS (2010) 
ocorreu no evento em que o Departamento de Ciência e Tecnologia do 
Ministério da Saúde (Decit/MS) celebrou uma década de existência, o 
Decit 10 anos.

Nos três dias de programação, 15, 16 e 17 de dezembro de 
2010, os promotores do evento proporcionaram aos cerca de 300 
participantes — pesquisadores, gestores da saúde, profissionais do 
setor da ciência e tecnologia em saúde e órgãos de fomento à pesquisa 
— um balanço das atividades desenvolvidas nesses 10 anos, entre 
elas, o esforço na construção de mecanismos e instrumentos que 
legitimassem o fomento à pesquisa em saúde, a promoção do uso de 
evidência científica e a difusão dos avanços científicos e tecnológicos 
a gestores e à sociedade. 

No segundo dia, foi feito o anúncio dos trabalhos premiados e a 
entrega dos troféus pelos convidados que compuseram a mesa (foto): 
o então secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, 
Reinaldo Guimarães; o presidente da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Paulo Gadelha; e os representantes da Organização Pan-
Americana da Saúde no Brasil (Opas/OMS), Félix Rigolli, do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Fernando Cupertino; do 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), 
Jorge Otávio Barreto. 

Os 27 trabalhos premiados foram selecionados entre 524 inscritos. 
Ao longo de 2010, duas etapas de avaliação foram realizadas por uma 
banca examinadora constituída por cerca de 200 pareceristas ad hoc 
e, posteriormente, pela Comissão Julgadora, que finalizou o processo.

Além do rigor e mérito científico dos trabalhos, um dos motivos de 
satisfação para o Departamento foi o aumento significativo de 34% de 
participação nos trabalhos inscritos em 2010, em relação ao ano anterior. 
Esse indicador confirma o interesse crescente de pesquisadores em 
desenvolver estudos na temática da saúde que reflitam e considerem 
sua aplicabilidade ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ao todo, o Departamento concedeu R$ 55 mil aos primeiros 
colocados em cada categoria, sendo R$ 15 mil para tese de doutorado, 
R$ 10 mil para dissertação de mestrado, R$ 10 mil para trabalho 
científico publicado, R$ 5 mil para monografia de especialização e R$ 
15 mil para incorporação de conhecimentos científicos, além de 22 
menções honrosas para os demais pesquisadores.

Em 2010, os temas desenvolvidos pelos pesquisadores 
premiados abrangeram algumas das doenças negligenciadas, malária 
e tuberculose; a inovação em procedimento de detecção do vírus 
Influenza H1N1, e a análise e produção de métodos que aprimoram 
serviços de saúde, como a telemedicina.

Confira um breve resumo das pesquisas e conheça seus autores 
nas entrevistas que seguem.

Em 2010, o Departamento 
comemorou o aumento de 34% de 

trabalhos inscritos em relação
 ao ano anterior

Cinco instituições tiveram assento na mesa de abertura 
do evento: Ministério da Saúde, Opas/OMS, Fiocruz, 
Conass e Conasems

Foram distribuídos 27 troféus, além dos prêmios em 
espécie para os primeiros colocados
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Conhecendo melhor quem faz pesquisa para o SUS

Categoria Doutorado
Identificação de potenciais determinantes imunológicos de gravidade

 da malária humana

Bruno Bezerril de Andrade, 30 anos, é pesquisador pela Fiocruz (BA)

Entrevista
Como você soube do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS - 2010?
Meu orientador encaminhou a chamada eletrônica do Prêmio. Quando li o edital, percebi a importância e a boa chance 
que tínhamos.

Você já havia pensando em desenvolver um trabalho com repercussão para o SUS?
No laboratório em que trabalho, o Limi/LIP na Fiocruz (BA), procuramos fazer pesquisa biomédica aplicada e de 
excelência. Buscamos temas relevantes, cujas soluções são fundamentais para a saúde pública em geral, o que 
envolve o SUS.

Quais são suas expectativas com o reconhecimento do seu trabalho (premiação)?
Espero que os resultados do nosso trabalho sejam pensados durante o planejamento de ação do SUS para a malária no Brasil. 

Você pretende fazer contato com gestores e empresas na tentativa de incorporar o resultado de seu trabalho 
na prática de saúde?
Certamente faremos contato. Estamos planejando estudos de validação dos resultados em outras áreas endêmicas 
da malária no Brasil. Caso a validação seja plausível à incorporação de novas condutas no diagnóstico e manejo da 
malária, esforços serão aplicados para isto.

Seguirá pesquisando na mesma temática?
O grupo continua trabalhando na temática e também em outros campos, como a genética. No pós-doutorado que curso 
no National Institutes of Health (EUA), trabalho em outros grandes problemas da saúde pública, o HIV e a tuberculose, 
em cidades menos desenvolvidas da Índia e do Quênia, além do Brasil.

Você pretende publicar seu trabalho em alguma revista ou eventos? 
Minha tese já é uma coletânea de trabalhos publicados em diversas revistas internacionais. Publicamos três trabalhos 
no periódico Malaria Journal, um artigo no periódico PLwos Neglected Tropical Diseases e um outro na revista The 
Journal of Immunology. Há ainda um trabalho que não foi publicado e que estamos finalizando. Com isso, a tese reúne 
um total de seis manuscritos.

A partir desta pesquisa, composta de seis subestudos, quatro 
pontos foram investigados: o diagnóstico de casos assintomáticos 
da malária, a estimativa de exposição ao vetor, a influência de 
coinfecções na apresentação clínica da infecção e o entendimento de 
complicações da malária vivax.

Cerca de 732 indivídos foram recrutados em Buritis e em 
comunidades ribeirinhas de Porto Velho, entre 2006 e 2007.

Pelo estudo, conclui-se que a técnica do nested PCR é mais 
eficiente para o diagnóstico da malária sintomática e assintomática, 
contudo, seu custo ainda é alto; o investimento em software de redes 
neurais favorecerão a formação de uma ferramenta diagnóstica ao 
SUS; e a malária causada pelo P. vivax apresenta uma intensa e 
desregulada resposta inflamatória sistêmica, entre outros.

Acesse o estudo na íntegra pelo hotsite do Prêmio: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/ct/premio/index.php

O pesquisador Bruno Andrade recebe o troféu pelo então 
secretário Reinaldo Guimarães

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

< Início

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2010/doutorado/trabalho_brunoandrade_pr_d.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2010/doutorado/trabalho_brunoandrade_pr_d.pdf
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Categoria Mestrado
Fatores associados à utilização de sistema de teleconsultoria na atenção primária  

de municípios remotos de Minas Gerais

Maria Beatriz Moreira Alkmim é médica e atua em telemedicina 
e telessaúde na UFMG

“O serviço de 
telessaúde está 
presente em 607 
municípios de MG, 
o que o inclui entre 
os maiores projetos 
mundiais e atuantes 
do setor.”

Maria Beatriz

Cerca de 229 municípios de Minas Gerais foram instrumento de 
investigação desta pesquisa que analisou os fatores e as características 
associadas à utilização do sistema de teleconsultoria, visando colaborar na 
compreensão e difusão dessa nova prática em saúde.

A metodologia envolveu a aplicação de questionários, em duas 
etapas, contendo perguntas relativas às características dos municípios, 
dos profissionais e fatores associados à utilização de teleconsultorias. Pela 
análise, concluiu-se que as teleconsultorias estão em fase de maturação nos 
municípios, sendo necessário um período mais longo para sua incorporação 

na rotina de trabalho. Também foi constatado que o 
apoio a profissionais jovens na solução de dúvidas 
na prática clínica é eficaz e deve-se priorizar a oferta 
de treinamentos sistemáticos. Quanto ao sistema 
operacional, este deve ser simples e fácil de usar.

As teleconsultorias reduziram os encaminhamentos 
e auxiliam na resolução dos problemas rotineiros dos 
profissionais de saúde.

Acesse a pesquisa na íntegra pelo hotsite do Prêmio: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/
premio/index.php

Entrevista
Como você ficou sabendo do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS - 2010?
O orientador da dissertação me comunicou.

Você já havia pensando em desenvolver um trabalho com repercussão para o SUS?
Toda minha vida profissional na UFMG foi dedicada ao desenvolvimento de melhorias no atendimento pelo SUS. 
Os últimos 10 anos, direcionados à telessaúde, considerada uma ferramenta para ajudar a cumprir os princípios 
constitucionais do SUS de universalidade, equidade e acesso. 

Quais são suas expectativas com o reconhecimento do seu trabalho (premiação)?
Espero a divulgação da telessaúde como ferramenta para suporte ao sistema público de saúde. Compreender os fatores 
de sucesso e as dificuldades para sua utilização na rotina diária dos profissionais de saúde de zonas remotas pode 
contribuir para sua crescente incorporação.

Você pretende fazer contato com gestores e empresas na tentativa de incorporar o resultado de seu trabalho na 
prática de saúde?
A pesquisa foi desenvolvida no serviço de telessaúde do Hospital das Clínicas da UFMG em parceria com o Ministério 
da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Os resultados foram aplicados nesse serviço, trouxeram 
expressiva melhoria na sua utilização e podem servir de modelo para sua aplicação em outros serviços de telessaúde. 
Portanto, sua divulgação no meio da telessaúde brasileira pode ser estratégica.

Seguirá pesquisando na mesma temática?
Sim, várias pesquisas seguem em curso nas linhas de processos de implementação e monitoramento de projetos de 
telessaúde e economia da telessaúde.
Você pretende publicar seu trabalho em alguma revista ou eventos? 
Sim, o artigo está em fase final para publicação em revista especializada de telessaúde.

Maria Beatriz coordena o Centro de Telessaúde 
da UFMG, que atende mais de 600 municípios 
no suporte à atenção primária e ao Estratégia 
Saúde da Família (ESF)

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

< Início

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2010/mestrado/trabalho_mariabeatrizalkmim_pr_m.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2010/mestrado/trabalho_mariabeatrizalkmim_pr_m.pdf
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Categoria Especialização
Contribuição de um sistema de vigilância de base territorial para o controle da tuberculose em 

terras indígenas do estado de Rondônia, Amazônia, Brasil

Tatiana Eustáquia Magalhães é biológa e trabalha na Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai/MS)

Como você soube do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS - 2010?
Em 2008, cursando a especialização em Saúde Pública na Ensp/Fiocruz.

Você já havia pensando em desenvolver um trabalho com repercussão para o SUS?
Sim. Meus trabalhos na especialização tinham foco no desenvolvimento de estratégias para o aperfeiçoamento da gestão do 
SUS, voltado às especificidades territoriais e etnoculturais dos povos indígenas.

Qual sua expectativa com o reconhecimento do seu trabalho (premiação)?
Espero ampliar o enfoque da gestão por base territorial da tuberculose em todos os territórios indígenas do Brasil.

Você pretende fazer contato com gestores e empresas na tentativa de incorporar o resultado de seu trabalho na 
prática de saúde?
Sim. Atualmente trabalho na Sesai (MS) e acredito que a incorporação dos resultados desse estudo trará qualidade na 
prática de saúde desenvolvida pelos gestores da saúde indígena.

Seguirá pesquisando na mesma temática?
Sim. Atualmente estou coordenando um projeto macro :“Tuberculose e Hanseníase entre os povos indígenas no Brasil: 
um estudo epidemiológico com base nos dados notificados no Sinan, 2001-2010, em parceria com a Ensp/Fiocruz, 
PNCT/SVS e PNCH/SVS. 

Você pretende publicar seu trabalho em alguma revista ou eventos? 
Sim. O trabalho está em fase de revisão para submissão em revista indexada e será apresentado em eventos nacionais 
e internacionais ao longo do ano.

O estudo desenvolvido pela bióloga Tatiana Eustáquia se preocupou 
em mapear a incidência da tuberculose nos grupos populacionais indígenas, 
não-indígenas e população geral de 52 municípios e 20 Terras Indígenas de 
Rondônia, a partir das notificações no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan), no período de 1997 a 2006. 

Pela informações, foi possível traçar um panorama dos riscos sofridos 
por essas populações, utilizando também a abordagem espacial — 
georreferênciamento —, a fim de mapear o coeficiente de incidência da 
doença nos três grupos analisados. 

Pela investigação, concluiu-se que os povos indígenas de Rondônia 
carecem de maior atenção no que se refere ao adequado controle da tuberculose. 
Com o uso do Sistema de Informação Geográfica foi possível identificar grupos 
populacionais prioritários e delimitar o problema às Terras Indígenas.

A expectativa é que a análise espacial seja utilizada na rotina da vigilância 
epidemiológica, pois contribui com o controle da 
tuberculose na região. Se inserida nas políticas e 
programas de controle das doenças endêmicas, constituirá ferramenta importante para a 
tomada de decisão de gestores.

Acesse a pesquisa na íntegra pelo hotsite do Prêmio: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
ct/premio/index.php

Entrevista

“A tuberculose é um 
problema prioritário de 

saúde no Brasil...”
Tatiana Eustáquia

A pesquisadora Tatiana Eustáquia foi 
representada na entrega do Prêmio 
pelo coordenador da pesquisa Paulo 
César Basta

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

< Início

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2010/especializacao/trabalho_tatianamagalhaes_pr_e.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2010/especializacao/trabalho_tatianamagalhaes_pr_e.pdf
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Categoria Incorporação de Conhecimentos ao SUS
Implantação e otimização do ensaio de PCR em tempo real para o diagnóstico laboral da 

Influenza A (H1N1) Pandêmica do Instituto Adolfo Lutz

Lucila Okuyama Fukasawa é pesquisadora em biotecnologia do 
Instituto Adolfo Lutz

Como você soube do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS - 2010?
Tivemos conhecimento do Prêmio por meio de uma colega que participou da edição de 2006, tendo seu trabalho 
premiado na categoria de mestrado. Posteriormente, vimos o cartaz de divulgação do Prêmio na Secretaria de Saúde 
de nosso Estado. 

Você já havia pensando em desenvolver um trabalho com repercussão para o SUS?
Sim. A meta do grupo é trabalhar no desenvolvimento de pesquisas aplicadas em saúde pública. Trabalhamos no 
desenvolvimento e/ou otimização de ensaios laboratoriais baseados em técnicas de biologia molecular para o diagnóstico 
de patógenos de interesse em saúde pública. As pesquisas têm o objetivo de melhorar os parâmetros de sensibilidade e 
especificidade dos ensaios, reduzir custos e tempo de trabalho e agilizar a liberação dos resultados. 

Qual sua expectativa com o reconhecimento do seu trabalho (premiação)?
A premiação de nosso trabalho foi extremamente significante e serviu como estímulo para o desenvolvimento dos 
próximos. Ter participado de um trabalho que beneficiou diretamente milhares de pacientes em situação de emergência 
pública foi muito gratificante.

Você pretende fazer contato com gestores e empresas na tentativa de incorporar o resultado de seu trabalho na 
prática de saúde?
O nosso trabalho foi incorporado no Instituto Adolfo Lutz, aplicado na rotina diagnóstica do vírus da Influenza A (H1N1) 
de origem suína. Reduzimos em 50% os custos dos exames, além de proporcionar agilidade na liberação dos laudos. 
Temos processado amostras de pacientes de nove estados brasileiros. 

Seguirá pesquisando na mesma temática?
Sim. O grupo está trabalhando na padronização de novos ensaios diagnósticos.

Você pretende publicar seu trabalho em alguma revista ou eventos? 
O nosso trabalho já foi publicado na Revista do Instituto Adolfo Lutz (v.69, n.1, p. 131-5) e divulgado no VIII Encontro do 
Instituto Adolfo Lutz (2009) e na Conferência Internacional em Epidemiologia – EPI CVE 2010. 

Entrevista

Em abril de 2009, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou 
aos países sobre a ameaça de uma epidemia do vírus Influenza A 
(H1N1). No Brasil, somente três laboratórios foram autorizados a  
fazer o diagnóstico laboratorial do vírus, cujo protocolo era útil para o 
processamento de pequena quantidade de amostras. Contudo, com o 
aumento crescente de casos durante a epidemia, pesquisadores do 
Instituto Adolfo Lutz se propuseram a desenvolver um novo protocolo e a 
padronizar ensaios triplex para a detecção simultânea do Influenza dos 
tipos A e B e da RNasa P humana (InfA+InfB+RP) e um ensaio duplex 
para a identificação dos subtipos H1 e H3 da Influenza A sazonal, a fim 
de aumentar a capacidade analítica do laboratório sem necessidade de 
investimento em infraestrutura e de recursos humanos, e ainda redução 
de custos e tempo de trabalho.

Foram analisadas 37.240 amostras, com redução de 50% no custo 
do exame, mantendo-se a mesma estrutura física, recursos humanos, 
além de otimizar sua capacidade analítica. 

Acesse a pesquisa na íntegra pelo hotsite do Prêmio: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/premio/index.php

Lucila utilizará o valor da premiação para investir no 
laboratório, sobretudo, na aquisição de novos equipamentos 
de informática

Navegue pelas páginas:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2010/especializacao/trabalho_tatianamagalhaes_pr_e.pdf
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Categoria Trabalho Publicado
Avaliação do conhecimento, controle e custo-efetividade do tratamento da hipertensão arterial 

sistêmica em uma cidade brasileira: estudo populacional

Gisela Cipullo Moreira é farmacêutica e cursa doutorado 
em Síndrome Metabólica

Como você soube do Prêmio de Incentivo em ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS - 2010? 
Eu soube por um folheto na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), instituição na qual trabalho. 

Você já havia pensando em desenvolver um trabalho com repercussão para o SUS?
Sim, porque acho que se pudermos contribuir de alguma forma com nosso país, devemos fazê-lo, e que os trabalhos 
realizados devem ter aplicação prática.

Qua sua expectativa com o reconhecimento do seu trabalho (premiação)?
Espero continuar desenvolvendo trabalhos, e que surjam oportunidades, como participar de novos projetos, ou mesmo 
chance de emprego.

Você pretende fazer contato com gestores e empresas na tentativa de incorporar o resultado de seu trabalho 
na prática de saúde? 
Não.

Seguirá pesquisando na mesma temática?
Sim, é uma linha de pesquisa de meu interesse.

Você pretende publicar seu trabalho em alguma revista ou eventos? 
Este trabalho já foi publicado, na revista Journal of Hypertension.

Entrevista

Este estudo aborda a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
doença com alta prevalência em todos os países. Aspectos como 
nível de conhecimento, percentual de controle da HAS, relações com 
fatores demográficos e sócio-econômicos, bem como percentuais 
de controle com utilização de monoterapia ou terapia combinada 
e a relação custo-efetividade comparando anti-hipertensivos mais 
utilizados foram os aspectos levantados nesta investigação.

Participaram do estudo cerca de 738 indivíduos hipertensos, 
com idade entre 40 e 93 anos, sendo 345 do gênero masculino 
(46,7%) e 393 do gênero feminino (53,3%).

Concluiu-se que 72,9% dos hipertensos conheciam sua 
condição. Mulheres nas faixas etárias entre 40-49 e 50-59 anos e 
obesos apresentaram conhecimentos semelhantes, mas o controle 
pressórico foi maior nas classes mais elevadas e com maior 
escolaridade. Os betabloqueadores foram o grupo mais efetivo para 
controle pressórico e os diuréticos foram a classe mais custo-efetiva.

Acesse a pesquisa na íntegra pelo hotsite do Prêmio: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/premio/index.php

Gisela ministra aulas para os cursos de Medicina e 
Enfermagem na Famerp

Navegue pelas páginas:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2010/trabalho_publicado/trabalho_giselamoeira_pr_tp.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2010/trabalho_publicado/trabalho_giselamoeira_pr_tp.pdf


7Fevereiro, 2011
Edição Especial

Ciência,  Tecnologia
e Inovação em SaúdeIN

FO
RM

E

Menções honrosas
Ao todo, 22 trabalhos receberam menção honrosa

Correlação entre transformações de fases e comportamento mecânico de ligas Ti-Nb-Sn e sua aplicação na 
concepção de implantes ortopédicos com propriedades otimizadas - Eder Socrates Najar Lopes

Desenvolvimento e avaliação de sistemas gastrorretensivos flutuantes para liberação controlada de zidovudina - 
Valquíria Miwa Hanai Yoshida

Desenvolvimento, caracterização físico-química e avaliação de filmes de colágeno contendo ácido úsnico no processo 
de reparo cicatricial em roedores - Paula Santos Nunes

Fatores de risco para colonização de recém-nascidos durante surto de Klebsiella pneumoniae produtora de beta-
lactamase de espectro estendido em unidade neonatal de risco intermediário - Valéria Cassettari Chiaratto

Varicela em crianças: análise das complicações e dos custos da doença em um hospital pediátrico terciário e no 
município de Curitiba - Alexandre Gonzalo Malaver Arias

A necessidade de informação dos conselheiros de saúde - Carlos Zalberto Rodrigues

Avaliação de custo-efetividade entre esquemas imunossupressores utilizados no transplante renal - Um estudo 
farmacoepidemiológico e farmaeconômico sobre o programa nacional de medicamentos excepcionais no SUS, de 
2000 a 2004 - Augusto Afonso Guerra Junior

Estratégias de coordenação dos cuidados: fortalecimento da atenção primária à saúde e integração entre níveis 
assistenciais em grandes centros urbanos - Patty Fidelis de Almeida

O Mix Público-Privado no Sistema de Saúde Brasileiro: elementos para a regulação da cobertura duplicada - Isabela 
Soares Santos

Possibilidades e limites da contratualização no aprimoramento da gestão da assistência em hospitais: o caso dos 
hospitais de ensino no Sistema Único de Saúde Brasileiro - Sheyla Marai Lemos Lima

Categoria Doutorado

Categoria Mestrado

Bactérias enteropatogênicas envolvidas em doenças transmitidas por alimento e diarréias agudas em Minas Gerais 
no período de 2006 a 2008 - Carlene de Fátima Morais Alves

Implantação da Atenção Farmacêutica no Nasf - Núcleo de Apoio à Saúde da Família do município de Extrema, MG 
- Luciene Alves Moreira Marques

O cuidado do paciente odontológico portador de diabetes mellitus tipo 1 e 2 na Atenção Primária a Saúde - Betina 
Garay Terra

O grito do território, o estudo correspondente à área de abrangência de uma unidade básica da saúde da família na 
cidade de São Paulo - Christine Prim De Pellegrin Zambo

Promoção da contra-referência no ambulatório com uso do prontuário eletrônico pela neurologia clínica pediátrica do 
hospital Criança Conceição - Roberto Vinícius Silva Saraiva

Categoria Especialização
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Efeito do treinamento aeróbico sobre a morbidade psicossocial e sintomas em pacientes com asma: Um estudo 
clínico aleatorizado - Felipe Augusto Rodrigues Mendes

Fatores Associados à realização de cesariana em hospitais brasileiros - Karla Simônia de Pádua

Hepatitis A: the costs and benefits of the disease prevention by vaccine, Paraná, Brazil - Ivan Maluf Junior

Uma tecnologia de processo aplicada ao acompanhante do idoso hospitalizado para sua inclusão participativa nos 
cuidados diários - Maria Luiza de Oliveira Teixeira

Vigilância de streptococcus pneumoniae não suscetíveis à penicilina isolados de nasofaringe de crianças que 
frequentam creches em Goiânia-GO, Brasil - Cáritas Marquez Franco

Categoria Trabalho Publicado

A primeira viagem de mamãe Eva: Uma história de promoção da saúde materno-infantil - Edson Theodoro dos 
Santos Neto

Avaliação da esplenose em portadores de esquistossomose mansônica na forma hepatoesplênica submetidos à 
esplenectomia com ligadura de veia gástrica esquerda e autoimplante de tecido esplênico: estudo tardio através de 
cintilografia e ultrassonografia - Carlos Teixeira Brandt

Categoria Incorporação de Conhecimentos ao SUS

Visite o hotsite do Prêmio

Na  área temática de Ciência e 
Tecnologia, na Biblioteca Virtual de Saúde 
(BVS/MS), http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/ct/premio/publicacoes.php, você 
acessa todas as edições do Prêmio, desde 
2001, e tem a oportunidade de conhecer 
os mais de 210 trabalhos premiados na 
íntegra, as publicações do Prêmio e a 
arte utilizada em todas as edições, como 
cartazes, folders e banners.

A BVS/MS é uma iniciativa do 
Ministério da Saúde e do Centro Latino-
Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde (Bireme/Opas) 
para registro do acervo e divulgação de 
informações em saúde. 
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Em semicírculo, os premiados posam para foto oficial junto à diretora do Decit, Leonor Pacheco

Premiados

Os contemplados em momentos distintos: 
na plateia; de frente ao banner dos 
trabalhos do Prêmio; e pesquisadora recebendo o troféu durante a cerimônia
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