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CARTA DOS ORGANIZADORES 

Como parte das comemorações dos 121 anos do Instituto Oswaldo Cruz e da Fundação 

Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), o 1º Simpósio Internacional de Pesquisa e Inovação do 

IOC/Fiocruz, realizado em parceria com a Vice-Presidência de Produção e Inovação em 

Saúde/Fiocruz, ocorreu entre os dias 17 e de 19 de maio de 2021, de maneira virtual. A 

atividade, que contou com a participação de convidados e colegas de instituições de Pesquisa, 

Ensino e Inovação nacionais e internacionais, teve apoio financeiro do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCT&I).  

Durante os três dias de apresentações de painéis e discussões, foram abordados temas 

relacionados à origem do IOC/Fiocruz, aos avanços e conquistas obtidas nas atividades na área 

da Pesquisa, do Desenvolvimento Tecnológico & da Inovação (PD&I) no Instituto, na Fiocruz 

e nas instituições nacionais. A cooperação internacional, um marco importante desde a origem 

do IOC, teve um papel de destaque, tanto do ponto de vista das cooperações técnico-científicas 

para a geração do conhecimento, quanto pelos desafios impostos frente às inúmeras epidemias 

enfrentadas nas últimas décadas.  

A pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), teve origem 

na China no final de 2019 e se dispersou rapidamente para os cinco continentes trazendo 

consequências sem precedentes; apesar de tudo isso, a pandemia também permitiu reflexões, 

ensinamentos, aprendizados e ações. A Ciência, a Tecnologia e a Inovação conseguiram 

conquistas de altíssima relevância e de grande impacto em Saúde Pública, até então 

inimagináveis. Considerando um mundo de economia globalizada, ficou evidente que não 

somente, mas particularmente em relação às Doenças Infecciosas e Parasitárias, há a 

necessidade de mudanças em diferentes aspectos, entre os quais a realização de ações 

conjuntas, sinérgicas e de respeito em relação à saúde pública, à sanidade animal e ao meio 

ambiente.   



 

 
 

O Marco Legal da Ciência, da Tecnologia e da Inovação trouxe oportunidades para que 

as instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação - ICTs quebrassem paradigmas, buscassem 

parcerias com os setores públicos e privados de modo a superar mais rapidamente – com 

eficiência e eficácia – os desafios impostos pela competitividade e pela drástica redução de 

investimento público para a Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I).  Assim, abriu-se uma 

janela de oportunidade para se transferir mais rapidamente para a sociedade as conquistas 

obtidas nas bancadas de trabalho.  

Algumas instituições de ensino nacionais na área de CT&I já conseguiram quebrar esse 

paradigma e avançar satisfatoriamente, construindo parques tecnológicos e avançando na 

formalização de parcerias público-pública e público-privada, com resultados promissores.  

Esse é ainda um grande desafio a ser superado no IOC/Fiocruz. Com absoluta certeza, 

os temas abordados e discutidos no Simpósio contribuíram para que a comunidade científica 

do Instituto ampliasse seus conhecimentos para, assim, gerar novas janelas de oportunidades e 

de competitividades na fronteira do saber, de forma a contribuir para o desenvolvimento 

científico e tecnológico da sociedade e, consequentemente, para a soberania nacional.    

 

LETTER FROM THE ORGANIZERS 

As part of the celebrations of the 121st anniversary of the Oswaldo Cruz Institute and 

Oswaldo Cruz Foundation (IOC/Fiocruz), the 1st International Symposium on Research and 

Innovation of the IOC/Fiocruz, held in partnership with the Vice Presidency of Production 

and Innovation in Health/Fiocruz, took place between May 17th and 19th, 2021, in a virtual 

scenery. The activity, which included the participation of guests and colleagues from national 

and international Research, Education and Innovation institutions, was financially supported 

by the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), an instance 

linked to the Ministry of Science, Technology and Innovation (MCT&I).  



 

 
 

During the three days of panel presentations and discussions, topics related to the 

origin of the IOC/Fiocruz, the advances and achievements in Research, Technological 

Development & Innovation (RT&I) activities within the Institute, Fiocruz, and national 

institutions were addressed.  International cooperation, an important milestone since the 

origin of the IOC, had a prominent role, both from the point of view of technical-scientific 

cooperation for knowledge generation, as well as the challenges imposed by the numerous 

epidemics faced in recent decades. 

In this context, the Covid-19 syndrome, caused by the new coronavirus (SARS-CoV-

2), which originated in China at the end of 2019 and quickly spread to the five continents, 

bringing unprecedented consequences, allowed, despite everything, reflections, teachings, 

learning, and actions that made it possible to minimize the harmful effects of the syndrome. 

Science, Technology, and Innovation, in solidarity, have reached of the highest relevance and 

great impact on Public Health that were previously unimaginable. Considering a globalized 

economic world, it became evident that not only, but particularly in relation to Infectious and 

Parasitic Diseases, there is the need for changes in different aspects, among which it can be 

highlighted that joint, synergistic and respectful actions in relation to public health, animal 

health and the environment are indispensable. 

The New Legal Framework for Science, Technology and Innovation brought 

opportunities for Research, Education and Innovation institutions to break paradigms, seek 

partnerships with the public and private sectors in order to be able to overcome more quickly – 

and with greater efficiency and effectiveness – the imposed challenges by competitiveness and 

by the drastic reduction of public investment for STI. Thus, a window of opportunity was 

opened to transfer more quickly to society the achievements obtained in the work benches. 



 

 
 

Some national educational institutions, STI, have already managed to break this 

paradigm and satisfactorily advance, acquiring a technological park and opportunities for 

public-public and public-private partnerships, with promising results. 

At IOC/Fiocruz, this is still a great challenge to be overcome. With absolute persuasion, 

the themes addressed and discussed at the Symposium helped the Institute's scientific 

community to expand its knowledge and, thus, generate new windows of opportunities and 

competitiveness at the frontier of knowledge in order to contribute to STI development for 

society and, consequently, for national sovereignty. 

 

HISTÓRICO E OBJETIVOS 

Desde 2010, o Simpósio de Pesquisa e Inovação do IOC busca constituir uma 

oportunidade de disseminação dos avanços de pesquisas nas áreas de desenvolvimento de 

vacinas e de fármacos, de doenças negligenciadas e emergentes, da nanotecnologia e da 

entomologia molecular, da pesquisa translacional, da biodiversidade, entre outros. O evento 

surgiu do interesse em discutir a pesquisa feita no IOC, tendo em vista as ferramentas 

disponíveis de gestão do conhecimento e de prospecção. 

O I Simpósio Internacional de Pesquisa & Inovação teve como objetivo promover uma 

discussão sobre novas estratégias para incremento da pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação em nossa instituição, trazendo palestrantes das agências de fomento e de núcleos 

acadêmicos nacionais e internacionais dedicados às novas metodologias de governança da 

ciência e da tecnologia, de prospecção científica e tecnológica, de gestão do conhecimento  

e da inovação. O evento foi desenvolvido para pesquisadores internos e externos,  



 

 
 

tecnologistas e alunos de pós-graduação, visando à ampliação da pesquisa em saúde e à 

cooperação entre países.  

 

HISTORY AND OBJECTIVES 

Since 2010, the IOC Research and Innovation Symposium has sought to provide an 

opportunity to disseminate research advances in the areas of vaccine and drug development, 

neglected and emerging diseases, nanotechnology and molecular entomology, translational 

research, biodiversity, among others. The event arose from the perspective of discussing the 

research carried out at the IOC, in view of the available knowledge management and 

prospecting tools. 

The 1st International Symposium on Research & Innovation aimed to promote a 

discussion on new strategies to increase research, technological development and innovation in 

our institution, bringing speakers from development agencies and national and international 

academic centres dedicated to new methodologies of science governance and technology, 

scientific and technological prospecting, knowledge management and innovation. The event 

was developed for internal and external researchers, technologists and graduate students, 

aiming at the expansion of health research and cooperation between countries. 

 

INOVAÇÃO EM NÍVEL INTERNACIONAL 

Entre os dias 17 e 19 de maio, membros de instituições de diferentes países se reuniram 

virtualmente no 1º Simpósio Internacional de Pesquisa e Inovação do Instituto Oswaldo Cruz 

(IOC/Fiocruz). O evento, que fez parte do calendário de comemorações dos 121 anos do 



 

 
 

Instituto, foi transmitido ao vivo pelo Canal do IOC no YouTube, com a possibilidade de 

tradução simultânea para o inglês. 

Nos painéis, foram lembrados os grandes feitos do passado e apresentadas as 

estratégias para o avanço da pesquisa científica, para o desenvolvimento tecnológico e para a 

inovação dentro e fora dos limites da Fundação Oswaldo Cruz. Foram discutidas, ainda, 

formas de cooperação internacional na área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em 

saúde, bem como os aprendizados trazidos pela pandemia da Covid-19. 

 

INNOVATION ON AN INTERNATIONAL LEVEL 

Between May 17th and 19th, members of institutions from different countries met 

virtually at the 1st International Symposium on Research and Innovation of the Oswaldo Cruz 

Institute (IOC/Fiocruz). The meetings, which were part of the Institute's 121-year 

commemoration calendar, were live broadcast by the IOC Channel on YouTube, with the 

possibility of simultaneous translation into English. 

Throughout the panels, the great achievements of the past were recalled and strategies 

for the advancement of scientific research, technological development and innovation were 

presented within and beyond the limits of the Oswaldo Cruz Foundation. Forms of 

international cooperation in the area of Research, Development and Innovation in health were 

also discussed, as well as the lessons learned from the Covid-19 pandemic. 
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DISCURSO DA MESA DE ABERTURA 
 

Embaixador Ignacio Ybáñez 
Chefe da Delegação da União Europeia no Brasil 

 
É um grande prazer participar do primeiro Simpósio Internacional de Pesquisa e 

Inovação do Instituto Oswaldo Cruz. Diria que emblemático, por se tratar do primeiro de 

certamente muitos que virão, o que me faz sentir honrado com o convite, mas também ilustra a 

intensa parceria entre a União Europeia e a Fiocruz em suas várias instâncias.  

Gostaria de cumprimentar os representantes da mesa de abertura, alguns com os quais 

já tive a oportunidade de interagir, ainda que virtualmente, como na reunião do projeto 

ZIKAlliance, em reunião com os Estados Membros da União Europeia e no Comitê bilateral de 

Ciência e Tecnologia, em março deste ano.  

A Europa e o mundo enfrentam sérios desafios de saúde. Esses desafios devem ser 

encarados para garantir o desejo legítimo de todos por uma vida longa, feliz e saudável.  

O envelhecimento e o aumento de doenças crônicas, mas também fatores ambientais 

externos, incluindo mudanças climáticas, bem como doenças infecciosas são uma grande 

ameaça global. A Europa está investindo em pesquisa, tecnologia e inovação para desenvolver 

soluções para superar esses desafios.  

O retorno desse investimento será encontrar novas formas de prevenir doenças, 

desenvolver melhores diagnósticos e terapias mais eficazes, como também assumir novas 

tecnologias que promovam a saúde e o bem-estar.  

A pesquisa e a inovação europeias na área da saúde visam o trabalho em conjunto, 

além das fronteiras, partilhando os conhecimentos para a melhoria dos sistemas de saúde, 

primando por uma resposta eficaz frente aos desafios.  
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É muito satisfatório observar o caminho que temos juntos percorrido para enfrentar 

grandes adversidades como Zika, Covid-19 e, também, cada vez mais unidos em torno de 

temas como One Health, que reconhece que a saúde humana está intimamente ligada à saúde 

dos animais e ao meio ambiente. 

Além disso, temos trabalhado conjuntamente no âmbito de inciativas multilaterais 

como a GLOPID-R, uma rede que visa facilitar uma resposta rápida e eficaz a surtos, por meio 

da coordenação da agenda de pesquisa com base em ações prioritárias.  

O novo programa de pesquisa e inovação da UE, o Horizonte Europa, tem o tema 

doenças infecciosas como uma prioridade no que concerne à compreensão, à prevenção e à 

resposta a surtos no cluster de saúde. Pesquisadores europeus e brasileiros poderão continuar a 

colaborar neste marco.  

Agradeço mais uma vez o convite, e esperamos que a nossa parceria possa se 

intensificar ainda mais. Assim, desejo um excelente simpósio, e seguimos juntos em busca de 

soluções inovadoras para melhorar a nossa saúde e a saúde do nosso planeta como um todo. 
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INSTITUTO OSWALDO CRUZ, INOVADOR  
DESDE SUA FUNDAÇÃO 

 

Magali Romero Sá (COC/Fiocruz)1 
magali.sa@fiocruz.br  

 

Em abril de 2020, a UNESCO publicou em sua página um texto intitulado Covid-19:  

o oceano um aliado contra o vírus. O texto assinalava que bactérias estavam tendo papel 

fundamental na realização de testes rápidos para detectar a presença da COVID-19, como já 

vinha sendo feito para o diagnóstico da AIDS e da gripe aviária (SARS). O teste desenvolvido a 

partir de enzima isolada de bactérias encontradas em fontes hidrotermais marinhas por 

pesquisadores do Instituto Oceanográfico Woods Hole, Massachusetts, acentuou a relevância 

das pesquisas oceanográficas e das pesquisas exploratórias inovadoras tanto para o 

conhecimento da biodiversidade e suas interações como para a descoberta de novos recursos e 

usos potenciais para a saúde.   

Iniciamos o ano de 2021 como o primeiro da Década da Ciência Oceânica para o 

Desenvolvimento Sustentável, e um dos objetivos da Unesco é a promoção da cultura oceânica e 

a compreensão de todos para a importância do oceano. Pioneiro nos estudos de Hidrobiologia 

no Brasil, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) sempre esteve à frente de importantes estudos sobre 

a vida marinha, as interações entre si, com o meio ambiente, e com o impacto causado pela 

intervenção humana no meio ambiente.  

Com o apoio da Marinha Brasileira, os pesquisadores do IOC, já na primeira metade 

do século XX, participaram ativamente de atividades de coleta e estudos sobre a microbiota 

 
1 Vice-Diretora de Pesquisa e Educação e Pesquisadora Titular da Casa de Oswaldo Cruz (COC) / Fiocruz 
/ Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq 

 

mailto:magali.sa@fiocruz.br
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marinha. Essas atividades continuaram até a década de 1970 quando, por motivos diversos, as 

pesquisas em biologia marinha foram desativadas.  

 A exploração científica do continente Antártico se faz hoje com importante 

participação dos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz que estão à frente de projetos 

estratégicos e de enorme relevância para o desenvolvimento da ciência brasileira. Eles são parte 

integrante do Projeto da Fundação Oswaldo Cruz na Antártica, o Fioantar, dentro do 

Programa Antártico Brasileiro (Proantar). As pesquisas inovadoras que estão sendo 

desenvolvidas pelos pesquisadores do IOC, e de outras unidades da Fiocruz, terão impacto 

significativo na ciência pura e aplicada e contribuirão de forma decisiva para a formação de 

recursos humanos e para o avanço científico-tecnológico do país.  
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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ: UMA VISÃO DE FUTURO 
 

Carlos Grabois Gadelha 
(Centro de Estudos Estratégicos da Presidência da Fiocruz) 

carlos.gadelha@fiocruz.br 

 

A grande marca da Fundação Oswaldo Cruz é aliar tradição à inovação. A capacidade 

de resposta da instituição à Covid-19 envolveu a produção de conhecimento, treinamento de 

profissionais de saúde, atendimento à população, apoio ao diagnóstico, até a produção de 

vacinas. Essa atuação sistêmica está associada diretamente aos mais de 120 anos de história da 

Fiocruz. Nessa constante tensão entre o passado e o futuro, entre a tradição e a inovação, é que 

a Fiocruz deve continuar a operar, atualizando seu projeto institucional para construir uma 

visão de futuro que reafirme seus valores e o seu compromisso com a sociedade brasileira e 

com a sociedade global, que é a tradição da instituição. 

É essencial para essa construção resgatar a leitura das obras dos grandes pensadores 

brasileiros. Eles se tornaram grandes, justamente, porque foram capazes de identificar os 

problemas essenciais de sua época e atuaram para transformar a sociedade. É da união das 

ideias de Oswaldo Cruz, de Carlos Chagas, de Sérgio Arouca e de Celso Furtado que podemos 

visualizar o caminho da Fiocruz do futuro, defendo que duas tradições do pensamento 

brasileiro devem se constituir na base fundante para construir a visão de futuro da Fiocruz: a 

tradição da saúde coletiva e a tradição do estruturalismo latino-americano, reafirmando que 

saúde é desenvolvimento e desenvolvimento é saúde. 

Essa perspectiva que enxerga a relação entre saúde e desenvolvimento como parte de 

um todo, que articula a dimensão social, a ciência, a tecnologia, a inovação e a produção à 

dimensão ambiental é essencial para que a Fiocruz enfrente os desafios da saúde pública e da 
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ciência do futuro no contexto de importantes transformações sociais, econômicas e 

tecnológicas em curso. 

O espaço translacional que liga o conhecimento ao desenvolvimento econômico e 

social impõe uma estrutura econômica produtiva e tecnológica que permita absorver o 

conhecimento para gerar desenvolvimento econômico e social. Esse mundo está sendo 

revolucionado pelas tecnologias 4.0 e, se não dominarmos essas tecnologias e soubermos entrar 

nesse mundo, vamos reproduzir uma situação de exclusão, de dependência, de pobreza e de 

ignorância no nosso país.  Não conseguiremos, assim, avançar nas políticas de saúde sem uma 

base de ciência, de tecnologia e de autonomia econômica e produtiva, como estamos vendo no 

contexto da pandemia. 

Mais de cem países estabeleceram barreiras para exportar produtos. A globalização tão 

alardeada fechou as portas para os países menos desenvolvidos. Todos os países desenvolvidos 

colocaram barreiras para exportar produtos para a vida. Ventiladores, máscaras, equipamentos 

para vigilância epidemiológica inteligente foram bloqueados (itens de prevenção da doença), 

evidenciando a vulnerabilidade do SUS frente à desarticulação da base de produção, inovação e 

da saúde brasileira. 

A concentração de produção de vacinas significa uma assimetria no acesso que é 

incompatível com a agenda 2030, de não deixar ninguém para trás. A desigualdade no processo 

de vacinação reflete a distribuição desigual da capacidade científica, tecnológica, resultando na 

desigualdade do acesso à vacina pelo cidadão. 

Se o mundo da ciência e da tecnologia for vulnerável e dependente, o mundo em que 

vivemos e interagimos com o meio ambiente será um mundo desigual e com mais dificuldade 

para habitar. É o que estamos vendo hoje no Brasil, onde mais de 100 milhões de brasileiros 

estão em situação de insegurança alimentar.  
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Estamos diante de uma transformação imensa, em que a hiperdigitalização e a 

hiperconectividade invadem a vida das pessoas e das máquinas. Este é um enorme desafio 

trazido pela quarta revolução tecnológica: desenvolver a capacidade de processar o dado e 

transformá-lo em informação, aprendizado e conhecimento. Não teremos atenção básica 

universal se não tivermos conhecimento para fazer uma vigilância epidemiológica inteligente. 

Temos de articular a política de incentivo à inovação, à política de pesquisa, à política 

comercial, à regulação etc. para estimular a geração de conhecimentos, de produtos, de serviços 

e de práticas para atender as necessidades da população. 

Garantir que o mundo tecnificado do conhecimento se aproxime cada vez mais do 

mundo da ética e do mundo das humanidades é essencial. O objetivo, portanto, é aproximar o 

conhecimento tecnológico e o científico para a construção de sociedades mais humanizadas e 

mais inclusivas.  Todas as esferas da vida estão sendo revolucionadas: a esfera da produção de 

conhecimento, de bens e de serviços e as do relacionamento individual e social. O maior 

desafio, em vista disso, é pensar formas de produzir conhecimento e desenvolvimento que não 

segmentem a sociedade. 

O desenvolvimento não é apenas fazer mais do mesmo, mas fazer diferente, atualizar o 

projeto e sempre colocar novos desafios para atender as necessidades humanas. É um processo 

de transformação para satisfazer essas urgências oriundas do homem; e essa transformação 

ocorre pela diferenciação do sistema produtivo em sentido amplo, justamente o que 

denominamos inovação. Portanto, a inovação não deve ser um fim em si mesma, pois ela só 

produz desenvolvimento quando leva ao avanço do conhecimento que poderá contribuir no 

horizonte próximo ou mais distante para a melhoria das condições de vida das pessoas. 

O Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz tem trabalhado nessa perspectiva, para 

pensar simultaneamente as transformações não só no mundo econômico, produtivo, o da 
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ciência, o da tecnologia e o da inovação, mas também no mundo social, no ambiental e no das 

políticas públicas.  

Como pensar e agir para a Fiocruz do futuro? A questão-chave é pensar a ciência, 

tecnologia e inovação para alcançarmos o modelo de sociedade que desejamos. Devemos 

retomar a ciência como projeto transformador e libertador do homem, para produzir um 

conhecimento amigável e não destrutivo da natureza. Precisamos superar a cultura exclusiva 

dos pares, para a cultura do diálogo, da crítica e da autocrítica. Precisamos fazer com que as 

novas gerações compreendam o que é necessário para a nossa vida coletiva, libertando-nos dos 

algoritmos que sequer reconhecem nossa cultura. Isso requer obter consenso e hegemonia 

democrática. É somente por meio do diálogo, da conversa e da escuta que poderemos construir 

um projeto de mudança em que a ciência e a tecnologia, a produção e a inovação estejam a 

serviço da sociedade. 

Nessa perspectiva, torna-se essencial reforçar a dimensão humana da ciência, o seu 

compromisso com a natureza, seu papel para a soberania dos povos, bem como a equidade e a 

função social do cientista no esclarecimento das pessoas e da coletividade para definirem os 

rumos da Fiocruz, com base em um novo projeto de país e uma ordem global mais simétrica 

pautada pela cooperação. 
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ENTRE O INSTITUTO OSWALDO  
CRUZ (IOC/FIOCRUZ) E A UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UA) 

 PLATAFORMA INTERNACIONAL PARA CIÊNCIA TECNOLOGIA E  
INOVAÇÃO EM SAÚDE (PICTIS) 

 

Prof. Doutor David Resende (Universidade de Aveiro) 
 david@ua.pt 
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A Plataforma Internacional para Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PICTIS) 

visa à construção de um Centro Internacional de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação em saúde, cujo Plano Estratégico há dez anos está descrito no documento Plataforma 

Internacional para Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PICTIS) – Cooperação 

Internacional entre o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e a Universidade de Aveiro (UA). 

Ancorado na Europa, no Parque de Ciência e Inovação de Aveiro (PCI – Creative Science 

Park), e atuando como hub de inovação, a plataforma, há dois anos, desenvolve a Etapa Um, 

com três dos seis Laboratórios Setoriais (LabSec) previstos, seguindo um plano com seis 

Workpackages, que refletem o direcionamento dado ao desenvolvimento de novos processos, 

produtos e prestação de serviços tecnológicos. Tal plano considera os vários países parceiros, 

com especial atenção ao Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS-Brasil) e o Serviço Nacional de 

Saúde de Portugal (SNS-Portugal), muitas vezes como Test-Beds de inovações na área da 

Saúde. É um poderoso mecanismo de cooperação internacional, alicerçado no paradigma da 

Saúde Única (One Health/Global Health). 
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PICTIS 

A criação dessa plataforma com a presença do IOC/Fiocruz no PCI (Creative Science 

Park), na região de Aveiro, promove maior articulação científica, tecnológica e produtiva com 

outras organizações do ecossistema de inovação em saúde da Europa. A Plataforma 

Internacional, no eixo Braga-Porto-Aveiro-Coimbra, será reforçada em termos de participação 

em projetos e consórcios multilaterais de ID&I (Investigação, Desenvolvimento e Inovação) 

em saúde, além de estimular as cooperações já em curso entre a Fiocruz e Instituições de CT&I 

(Ciência, Tecnologia e Inovação) portuguesas, considerando a atuação da Fiocruz nos projetos 

da UA e de seus parceiros europeus, contemplando iniciativas no âmbito da União Europeia 

(UE) e CPLP. 

No que diz respeito à sintonia com a situação atual, em que a pandemia por SARS-

CoV-2 se configura como a maior tragédia humana deste milênio, a Plataforma já tem equipes 

para atuar no rastreio de coronavírus e bactérias multirresistentes, na avaliação dos impactos 

ambientais decorrentes da Pandemia e no desenvolvimento de fármacos e bioprodutos. 

Como resultado, o grupo já avaliou a potencialidade de medicamentos para o 

tratamento da Covid-19 e desenvolveu projeto de vacina nasal contra o SARS-CoV-2. Também 

estabeleceu rede de colaboração para o acesso a material biológico e investigação de bactérias 

multirresistentes, coronavírus e variantes do SARS-CoV-2 em humanos e na vida selvagem. 

Adicionalmente, já realizou depósito de patente de metodologia por espectrometria de massas 

e inteligência artificial que permite realizar diagnósticos de bactérias de forma mais precisa do 

que os métodos atualmente disponíveis. Espera-se, a médio prazo, auxiliar no desenvolvimento 

de novos fármacos e bioprodutos. 

 



 

26 
 

One Health – Coronavírus e as Bactérias Multirresistentes 

Resumidamente, já foram descobertos mais de 500 vírus que circulam entre os animais 

silvestres e muitos têm potencial para se espalhar entre as populações humanas. Também já se 

identificou um número crescente de bactérias resistentes a antimicrobianos que circulam entre 

várias espécies silvestres. Essas descobertas disparam um sinal vermelho sobre os potenciais 

impactos à saúde pública, em grande parte, já duramente comprovados por meio da Covid-19. 

Tal situação justifica a urgência do desenvolvimento de painéis de prognóstico para 

guiar a conduta médica, assim como a elaboração de novos fármacos para o tratamento e 

controle da transmissibilidade da Covid-19. Utilizando algoritmos de inteligência artificial, 

investigadores da PICTIS avaliaram a potencialidade de mais de 4000 medicamentos para 

tratamento da Covid-19, mostrando o grande impacto dos anticoagulantes nessa enfermidade. 

Outro agravante observado nessa pandemia é o aumento extremamente expressivo de bactérias 

multirresistentes, como resultado do uso irracional de antimicrobianos utilizados como 

profilático ou tratamentos iniciais da Covid-19. Esse fato, em particular, tem causado impacto 

negativo nas UTIs em todo mundo. 

Portanto, faz-se necessário, também, o preparo de metodologias mais eficientes para 

diagnóstico desse tipo de bactéria, como resultado e desdobramento da pandemia, pois os 

métodos atuais requerem tempo para o crescimento das bactérias e são muitas vezes 

imprecisos. Adicionalmente, metodologias que dependem de sequenciamento genômico não 

são capazes de diagnosticar novas cepas. 
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Desenvolvimento de Vacinas - Vacina nasal Covid-19: formulação de indução pulmonar e 

sistêmica para proteção contra SARS-CoV-2 

Uma vacina nasal está a ser desenvolvida para induzir uma proteção precoce contra o 

SARS-CoV-2, assim que o vírus atinge o pulmão. A formulação inclui uma proteína e dois 

adjuvantes capazes de induzir um sistema imunológico eficiente, cuja resposta inclui 

neutralizantes de anticorpos pulmonares que previnem a entrada do vírus sem induzir efeitos 

adversos, como alergia ou inflamação pulmonar exagerada. Os resultados obtidos em 

camundongos mostraram que a administração da vacina nasal foi mais eficaz do que a 

administração subcutânea, induzindo anticorpos capazes de neutralizar o vírus no pulmão e no 

sangue. O potencial uso dessa formulação para humanos dependerá de testes de segurança e 

ensaios clínicos, que são os objetivos do PICTIS neste projeto. 

 

Implementação da PICTIS 

O foco deste projeto será na primeira etapa (dois anos), cujo mote é “rastrear 

patógenos, ampliar o conhecimento e desenvolver bioprodutos”. O Plano Estratégico há dez 

anos está descrito no documento Plataforma Internacional para Ciência, Tecnologia e Inovação 

em Saúde (PICTIS) – Cooperação Internacional entre o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e 

a Universidade de Aveiro (UA). 

 

Objetivos, Impactos e Indicadores 

A abordagem One Health incorpora ferramentas analíticas holísticas que nos permitem 

dimensionar os impactos antrópicos na saúde em múltiplas escalas, geográficas e temporais, 
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com enorme potencial para prever e gerir doenças zoonóticas emergentes. Nesse contexto, 

temos como objetivos: 

 

• Estabelecer rede de investigação ibero-americana para detectar a infecção de SARS-

CoV-2, suas variantes e outros vírus da Família Coronaviridae, na vida de animais silvestres 

e também domésticos (pets e de produção) de forma integrada ao monitoramento da sua 

circulação em humanos; 

• Ampliar a capacidade de rastreio e identificação de bactérias resistentes a 

antimicrobianos; 

• Criar banco de amostras biológicas (biobanco), da vida selvagem, para o 

monitoramento da circulação de patógenos com potencial zoonótico (de afetar a saúde 

humana, animal e ambiental); 

• Promover a inclusão do cidadão na vigilância sanitária e ambiental por meio de 

aplicativos de vigilância comunitária em saúde desenvolvidos pelos integrantes e parceiros 

da PICTIS; 

• Desenvolver conhecimento sobre as relações ecológicas (parasito-hospedeiro-

ambiente) envolvidas no surgimento e na transmissão de doenças infecciosas como 

estratégia preventiva a novas zoonoses e pandemias; 

• Fornecer base de dados, também ao nível molecular, para a atualização e o 

desenvolvimento de fármacos e biofármacos;  

• Ampliar a capacidade de desenvolvimento de bioprodutos no âmbito dos parceiros da 

PICTIS; 

• Desenvolver bioprodutos para o combate a Covid-19. 
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Comentários Finais  

Fica evidente que a criação da PICTIS, com a participação da Fiocruz, abre portas 

importantes para a colaboração científica, enriquecimento de redes de investigação 

multidisciplinares internacionais, formação de recursos humanos, produção em saúde e 

diplomacia internacional. Nesse contexto, é uma iniciativa disruptiva, de altíssimo potencial 

para a ID&I dos parceiros de todos os quadrantes, com especial importância para as 

instituições brasileiras e portuguesas.  

A proposta guarda em si diversos elementos que reforçam essa impressão e apontam 

para o seu sucesso, exequibilidade e sustentabilidade, conforme mostram os objetivos. Um dos 

pontos estratégicos mais importantes é a extensa rede de parcerias internacionais que 

manifestaram interesse pela iniciativa. Mais de 60 organizações de 14 diferentes países 

europeus já enviaram cartas de apoio, nas quais destacam a importância e a abrangência do 

projeto, confirmam o alcance da iniciativa e potencializam os impactos das ações propostas. 

Corroborando com essa percepção, a Direção Geral de Investigação e Inovação da 

Comissão Europeia, em Bruxelas, enfatiza o caráter estratégico do projeto no âmbito da 

Colaboração Brasil-EU em CT&I. 
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VITRINE TECNOLÓGICA EM COVID-19 DO IOC 
 

Aline Christine de Morais Santos (IOC/Fiocruz) 
aline.morais@ioc.fiocruz.br  

 

A Vitrine Tecnológica em Covid-19 lançada em outubro de 2020 pelo Instituto 

Oswaldo Cruz foi criada com o objetivo de dar visibilidade aos projetos inovadores em 

desenvolvimento no IOC com vistas à obtenção de parcerias necessárias para o 

desenvolvimento de inovações que possam auxiliar no combate à emergência em saúde pública 

provocada pelo Sars-CoV-2.  Além disso, a Vitrine também pretende dar total transparência às 

ações que vêm sendo realizadas pelo instituto à população brasileira. 

A Vitrine hoje é composta por 25 tecnologias, desenvolvidas por 22 coordenadores em 

18 laboratórios do Instituto. Em seu processo de construção, contou com uma comissão 

curadora composta por 14 renomados pesquisadores e pelo Núcleo de Inovação 

Tecnológica/NIT-IOC a quem coube avaliar o potencial de inovação dos projetos e também 

assegurar a proteção de informações sensíveis. Os projetos que compõem a Vitrine estão 

divididos por área da pesquisa, da seguinte forma: 46% (10) Novos Fármacos, 33% (8) 

Diagnóstico,  13% (5) Prevenção e Redução de Contágio, 4% (1) Informação e Comunicação 

em Saúde e 4% (1) Saúde do Trabalhador.  

O processo de desenvolvimento da Vitrine teve início em junho/2020 com a elaboração 

da Chamada de Captação de Projetos, para a qual foi realizado estudo dos modelos da Yissum 

(Escritório de Transferência de Tecnologia da Universidade Hebraica de Jerusalém) e do 

Instituto Pasteur. Em julho, o sistema on-line de captação foi construído, testado e validado e o 

processo de submissão foi realizado em agosto, mesmo mês em que a comissão curadora 

iniciou a avaliação dos projetos submetidos, o que se estendeu até setembro. Ainda em 
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setembro, os sumários das tecnologias foram elaborados e validados, com uma revisão atenta 

do NIT quanto às informações sensíveis, e também traduzidos para a língua inglesa. Na 

primeira quinzena de outubro, foram realizadas a validação final e a diagramação dos sumários 

e a construção da Vitrine no site do IOC, cujo lançamento oficial ocorreu em 20/10/2020. 

Todo esse processo foi realizado em dois meses e meio e só foi possível com uma ação 

articulada realizada por diversas áreas do instituto: a comunidade científica, que participou 

tanto submetendo projetos como participando da curadoria; a diretoria; a Vice-diretoria de 

Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; o Setor de Comunicação; o NIT e o 

Departamento de Tecnologia da Informação. 

Destacamos dois projetos da Vitrine, os quais serão apresentados em seguida por seus 

respectivos coordenadores: o primeiro é o kit de diagnóstico point-of-care para COVID-19, 

cujo coordenador é o Dr. André da Nóbrega Pitaluga, com pedido de patente depositado 

recentemente; e a Plataforma CHA para Educadores, espaço de apoio e acolhimento para 

educadores no período pandêmico e pós-pandêmico da COVID-19, cuja coordenadora é a 

Dra. Clélia Costa. 

Na tentativa de ofertar internamente esses projetos, foi realizado de 01 a 04/04/2021 o 

Café com Inovação – Edição Vitrine Tecnológica do IOC. O evento, organizado pela 

Coordenação de Gestão Tecnológica – Gestec e pelo NIT-IOC, contou com a participação de 

representantes do Ministério da Saúde - MS, Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - 

Bio-Manguinhos, Instituto de Tecnologia em Fármacos - Far-Manguinhos, Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde - ICICT e Instituto de Biologia 

Molecular do Paraná – IBMP.  

Dos 15 projetos apresentados, 11 foram pré-selecionados pelo MS e os outros 4 

projetos estão com negociações em andamento com os demais participantes do evento. Os 



 

32 
 

projetos não selecionados serão posteriormente ofertados pelo NIT-IOC para parceiros 

externos com vistas ao seu desenvolvimento conjunto, licenciamento, dentre outras 

modalidades de transferência de tecnologia. O objetivo final é a disponibilização dessas 

inovações para a população, atendendo as necessidades de saúde pública. 

A iniciativa da Vitrine está amplamente alinhada ao interesse da Fiocruz em 

internalizar as oportunidades oferecidas pela Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação Tecnológica) 

e pela Lei nº 13.243/2016 (Marco Legal de C&T&I) que se conectam com os princípios 

institucionais e que, ao mesmo tempo, favorecem a criação de um ambiente institucional pró-

inovação, bem como propiciam as cooperações nacionais e internacionais em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

Cumpre destacar, também, a importância da divulgação dessas tecnologias a fim de 

garantir maior transparência quanto às atividades desenvolvidas pelo Instituto na busca de 

soluções para a situação atual de pandemia, sobretudo para a sociedade, de forma clara e 

objetiva.  

O IOC pretende, em breve, expandir sua Vitrine Tecnológica com o objetivo de 

incorporar soluções para outros agravos que possam se tornar produtos e serviços acessíveis, 

contribuindo para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira. 
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KIT DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR RÁPIDO NO MODELO  
POINT-OF-CARE PARA COVID-19 

 
Andre Akira (UFSC) 

Sabrina F. Cardoso (UFSC/ Diretoria de Vigilância 
 Epidemiológica, Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina) 

 Lívia B. Eslabão (UFSC) 
 Iara C. Pinheiro (UFSC) 

Gabriela P. Guimarães (UFSC) 
Gisele Cominha (Laboratório Central do Estado de Santa Catarina) 
Priscila Valverde (Secretaria Municipal da Saúde de Florianópolis) 

Oscar B. Romero (UFSC) 
Leandro Medeiros (Instituto Federal de Santa Catarina) 

 Luisa D. P. Rona (UFSC) 
André N. Pitaluga (Fiocruz)  

pitaluga@ioc.fiocruz.br  

 

Ao longo do ano de 2020, desenvolvemos um kit de diagnóstico molecular rápido e 

barato, com alta precisão e que pode ser aplicado no local de coleta, sendo assim considerado 

um kit verdadeiramente point-of-care. O projeto começou em março de 2020 quando fomos 

informados que as atividades no laboratório seriam interrompidas por conta da pandemia de 

Covid-19. Naquela época, tínhamos um projeto a ser iniciado, que visava o diagnóstico em 

massa de insetos infectados por leishmaniose no Estado de Santa Catarina. Então, em um dado 

momento, encontramos com vizinhos que possuíam uma startup de inovação tecnológica, que 

estavam indignados com o alto custo do kit de diagnóstico para Covid-19 e com a demora na 

entrega dos resultados. Era um momento em que se noticiava que havia milhares de 

diagnósticos de RT-PCR aguardando a realização do teste. Marcamos uma conversa e, a partir 

disso, decidimos desenvolver um projeto utilizando o nosso conhecimento de biologia 

molecular com o projeto de diagnóstico em massa que havíamos interrompido anteriormente; 

resolvemos, assim, pivotar o projeto para diagnóstico de SARS-CoV-2 em humanos. Naquele 
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instante, visualizamos a dificuldade do processo, pois havia a necessidade de desenvolver uma 

metodologia que permitisse o rápido isolamento do material genético do vírus nas amostras 

biológicas coletadas. Para isso, seria necessário que o processo ao mesmo tempo que 

preservasse o RNA viral também inativasse o vírus da amostra por questões de biossegurança. 

Havia ainda o desafio de desenvolver uma metodologia que permitisse a amplificação e a 

detecção rápida barata e eficiente de RNA viral das amostras isoladas. Desse modo, abrimos 

duas frentes do projeto: a primeira visava justamente o isolamento do RNA viral das amostras. 

Para isso, juntamente com professor Leandro Medeiros (IFSC), desenvolvemos um cassete 

plástico que possuía duas camadas de papel, um papel absorvente e um papel filtro no qual 

adicionava-se um tampão de lise contendo amostra coletada e com duas lavagens de álcool o 

RNA estava limpo e precipitado na membrana de filtro. Depois, a membrana é retirada do 

cassete desmontado e é eluída em água. A segunda parte do projeto visava precisamente o 

diagnóstico molecular a partir dessas amostras isoladas. Para tanto, em conjunto com a 

professora Luísa Rona (UFSC), desenvolvemos uma metodologia de diagnóstico molecular 

utilizando RT-LAMP de maneira colorimétrica, que visava amplificar três regiões do genoma 

de SARS-CoV-2 por meio da amplificação isotermal. Esse procedimento traz grande vantagem, 

pois, além de ser rápido, barato, eficiente e preciso, ele tem um custo operacional muito baixo e 

o resultado final é obtido através de visualização da mudança de cor da amostra. Nesse sentido, 

em virtude do resultado colorimétrico, não existia necessidade de nenhum equipamento de 

detecção de resultado, simplificando ainda mais e barateando o processo do diagnóstico. Após 

o desenvolvimento dessas duas etapas, nós validamos todo o procedimento utilizando 

amostras fornecidas pelo LACEN de Santa Catarina. Eram amostras cegas de pacientes que 

haviam sido submetidos ao exame de RT-PCR que recebemos para testagem do nosso 

procedimento. Ao final do nosso diagnóstico, nós comparamos o nosso resultado com o oficial 
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fornecido pelo LACEN com a finalidade de calcularmos a sensibilidade e a especificidade do 

nosso diagnóstico molecular. Após essa etapa, observamos que o kit funcionava muito bem e 

partimos para a coleta e para a utilização de amostras oriundas diretamente de pacientes no 

município de Tubarão, no sul do estado de Santa Catarina. Essas amostras, coletadas tanto de 

swab nasal quanto de saliva, eram oriundas do mesmo paciente para fins de comparação. Com 

essa etapa, conseguimos confirmar não apenas que o kit funcionava perfeitamente em amostras 

coletadas diretamente dos pacientes, mas também que o uso da saliva era uma opção viável e 

merecia maior aprofundamento. Com isso, foi possível avançar para outra etapa de validação 

do nosso processo de diagnóstico molecular por meio de uma colaboração com a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, onde nós obtínhamos amostras de saliva nos postos de coleta para 

diagnóstico de Covid-19 espalhados pela capital catarinense. Essas amostras eram processadas 

utilizando nosso cassete de RNA e, na sequência, eram submetidas a RT-LAMP como descrito 

acima e, ao final do processo, nossos resultados eram comparados com os dados fornecidos 

pela prefeitura de Florianópolis. Ao final de todas essas etapas, nós levantamos os dados 

quanto à sensibilidade e à especificidade; observamos que as amostras oriundas de swab nasal 

apresentavam 96% de sensibilidade e 98% de especificidade, enquanto que as amostras 

oriundas de saliva apresentavam 70% de sensibilidade e 98% de especificidade. Vale a pena 

mencionar que a saliva era coletada ao longo do dia e estava sujeita a enormes variações por 

parte dos doadores em virtude da higiene bucal e dos hábitos alimentares, que influenciam 

bastante a disponibilidade do vírus na amostra. Por isso, observamos a redução da 

sensibilidade frente às amostras oriundas de swab nasal. Com isso, iniciamos a validação de 

amostras de saliva coletadas em jejum, pois não estariam sujeitas a essas variações relacionadas 

à higiene bucal e à alimentação. Até o momento, essa análise não foi concluída e está em 

andamento, mas nossos resultados preliminares mostram uma sensibilidade acima daquela 
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observada nas amostras coletadas por swab nasal. Vale a pena ainda ressaltar que o uso do 

cassete de extração de RNA permitiu um aumento da sensibilidade do kit quando comparado à 

extração de RNA convencional utilizando etanol. Isso tudo nos deixou bastante satisfeitos com 

a simplicidade do kit e com eficiência do nosso diagnóstico molecular para a Covid-19. 

Esperamos que esse kit de diagnóstico molecular rápido e barato possa estar disponível 

no Sistema Único de Saúde (SUS) o mais breve possível. Importa evidenciar que o uso deste 

diagnóstico molecular associado ao uso de RT-LAMP é uma ferramenta altamente versátil e 

que pode ser rapidamente adaptável à detecção de outros vírus que ameaçam a população em 

geral. Esse projeto só foi viabilizado graças ao apoio financeiro, colaboração e suporte da 

ENGIE, SPK Solutions e do Ministério Público do Trabalho, assim como do edital emergencial 

para a Covid-19 do Programa Inova Fiocruz. 
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PLATAFORMA CHA PARA EDUCADORES:  
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES EM SAÚDE PARA 

ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS NO 
PERÍODO PANDÊMICO E PÓS-PANDÊMICO DA COVID-19 

 

Clélia Christina Almeida da Costa  
(Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental / Fiocruz) 

clelia@ioc.fiocruz.br 
Marcelo Camacho Silva 

(Secretaria acadêmica do Instituto Oswaldo Cruz) 

marcelo.camacho@ioc.fiocruz.br  

 

Em tempos de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, mudanças no 

modelo das relações sociais e na estrutura do sistema de ensino ocorreram radicalmente em 

pouco tempo. Ficar em casa passou a ser uma questão de sobrevivência e o lar um espaço de 

convivência mais seguro, principalmente para as pessoas consideradas do grupo de risco. As 

relações familiares, de trabalho e de ensino passaram a se estabelecer apenas virtualmente. O 

ensino passou a ser remoto emergencialmente, conforme recomendado na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (BRASIL, 1996). O mundo adentrou nossa casa, nossa intimidade pela tela 

de um celular ou pelo computador. À distância, o tempo e o espaço foram anulados e, em 

pouco tempo, provocada por um vírus, a humanidade foi obrigada a adaptar-se às novas 

demandas, enfrentando as suas fraquezas como sociedade urbana-industrial.  

Algumas escolas públicas e/ou particulares de ensino aderiram às atividades 

educacionais remotas; outras escolas optaram apenas pela conexão contínua com os alunos e 

pela suspensão das aulas no ano letivo de 2020 e se replanejaram para 2021. Os educadores, 

neste contexto, em muitos casos, não foram consultados quanto à implantação da política 

educacional escolhida e não estavam preparados para implementá-las. Devido a este fato, e 

mailto:clelia@ioc.fiocruz.br
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associado ao estresse do distanciamento social provocado pela pandemia, os educadores têm se 

adaptado à nova realidade, mas também adoecendo nesse processo. Neste sentido, 

questionamos: como os educadores têm enfrentado este período de mudanças educacionais e 

como o processo de ensino e aprendizagem realizado por eles tem se estabelecido? Com o 

intuito de avaliar os impactos da pandemia nos modelos de trabalho e ensino nas diferentes 

instituições públicas e particulares e promover saúde para os educadores, criou-se uma 

plataforma virtual exclusiva para estes atores sociais.  

A Plataforma CHA para educadores é uma tecnologia social, inovadora na área da 

educação. É um espaço virtual de ampliação de Conhecimentos (formação continuada), 

desenvolvimento de Habilidades e reconstrução de Atitudes em saúde, além de um espaço de 

cuidado com a saúde do educador. Cadastrada no Campus virtual da Fiocruz, foi lançada em 

14 de outubro de 2020 e apresenta como missão cuidar de quem ensina. O projeto já foi 

aprovado pelo comitê de ética e pesquisa em seres humanos do IOC/Fiocruz com o CAAE 

32236620.8.0000.5248, com o parecer número 4.050.148. Nossa fundamentação teórica está 

baseada nos conceitos de saúde como um processo complexo (ALMEIDA-FILHO, 2011) de 

equilíbrio dinâmico, pautado no paradigma da complexidade de Edgar Morin (2003).  

A promoção da saúde está pautada nos pressupostos de  Czeresnia e Freitas (2009), no qual 

promover saúde é sinônimo de qualidade de vida. Quanto aos aspectos pedagógicos, estamos 

alicerçados na educação emancipatória de Paulo Freire (1996), também inspirada no ensino 

híbrido de Bacich, Neto e Trevisani (2015).  

 O educador cadastrado no espaço virtual é convidado a realizar uma avaliação 

diagnóstica por meio de um questionário on-line e entrevistas semiestruturadas com 

profissionais especializados, a fim de traçar o perfil do educador e permitir o desenvolvimento 

de atividades personalizadas. São oferecidas ao educador atividades individuais e coletivas. As 
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atividades individuais constituem acolhimentos em três diferentes áreas: pedagogia, psicologia 

e comunicação com fonoaudiólogo. Esses acolhimentos são ofertados semanalmente e cada 

educador poderá usufruir de planos de acolhimento, que contêm 10 sessões para cada 

profissional com duração de 50 minutos em sala reservada e segura no ambiente virtual com 

agendamento prévio e reserva de horário frequente. O profissional da área da educação 

(pedagogo ou administrador escolar) faz um diagnóstico de como o processo de ensino e 

aprendizagem tem sido realizado em tempos de distanciamento/isolamento social, levantando 

as principais dificuldades encontradas pelos educadores. O apoio pedagógico consiste em um 

aconselhamento no aperfeiçoamento da sua prática pedagógica pautada em ensino híbrido e 

nas metodologias ativas de aprendizagem. Com o profissional da fonoaudiologia, são 

trabalhadas as atividades relacionadas a sua oratória, sua comunicação com o discente e suas 

aulas no período pandêmico. São também verificados desconfortos vocais pelos educadores, 

pois mais atividades on-line foram executadas neste período e como os educadores 

enfrentaram este desafio. O profissional psicólogo foca sua entrevista inicial na busca de como 

os educadores enfrentaram as mudanças sociais e educacionais durante a pandemia, sua 

identidade profissional, problemas com estresse doméstico e com o processo de adaptação às 

mudanças.  

As atividades coletivas acontecem semanalmente, às quartas-feiras no horário das 

19:29h. São oferecidas diversas atividades como: rodas de conversa para troca de experiências 

entre os educadores de todo o Brasil, oficinas temáticas on-line de acordo com as demandas 

dos educadores, bem como cursos de curta duração. Cada atividade interventiva foi desenhada 

para avaliar de forma peculiar cada intervenção na prática docente. As Rodas de conversa on-

line consistem em instrumento dialógico de reflexão da realidade, a partir de temas comuns 

identificados pelos profissionais da equipe de pesquisa. São discutidos determinantes que 
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interferem no processo de ensino e aprendizagem durante a pandemia e pós-pandemia da 

Covid-19, a fim de construir coletivamente soluções para esta questão. As oficinas on-line são 

ministradas a partir de demandas identificadas nas entrevistas semiestruturadas e constituem 

ações que podem ser imediatamente colocadas em prática pelo docente. 

A plataforma virtual CHA para educadores apresenta os seguintes diferenciais: um 

diálogo de saberes entre os pesquisadores na área de educação em saúde e ambiente da Fiocruz 

com os educadores ativos de diferentes modalidades e instituições de ensino do Brasil; 

acolhimento pedagógico, psicológico e de comunicação efetiva que objetivam contribuir para a 

saúde do educador e para o aprimoramento profissional; desenvolvimento de novas 

habilidades e atitudes em saúde, gerando outras competências neste novo contexto educacional 

e de formação continuada para os educadores. 

O projeto tem sete meses de duração e está com nível 6 de TRL; temos uma tecnologia 

funcionando em ambiente relevante, mas ainda não alcançamos nossa escala final. Estão 

cadastrados no projeto de pesquisa 320 educadores, 72,8% ativos no Campus virtual, oriundos 

de 21 estados brasileiros e 89 cidades. A cidade do Rio de Janeiro apresenta o maior número de 

educadores com 32,5% da amostra. O projeto tem o engajamento de 10% de educadores nas 

atividades de acolhimentos, e 15% participam frequentemente das atividades coletivas 

semanais. Já foram realizadas 14 atividades coletivas: 08 oficinas (autocuidado, planejamento e 

reflexão sobre o cuidado com o tempo, ferramentas digitais, saúde mental), 05 rodas de 

conversa sobre como voltar às aulas ainda em pandemia, troca de experiências sobre o uso das 

ferramentas digitais no processo de ensino e aprendizagem, e a importância da valorização do 

professor, dentre outras. Por fim, realizamos um curso de curta duração com o tema “Ensino 

remoto: caminhos e conexões” com três lives para retirar dúvidas. Atualmente, realizamos as 

nossas rodas de conversa no canal do Youtube da Plataforma CHA para educadores. 
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Paralelamente à Plataforma CHA no Campus virtual, temos três mídias sociais 

associadas ao projeto: Instagram, Facebook e canal do Youtube. Para este ano, estão sendo 

planejadas as seguintes atividades: novas oficinas e rodas, lançamento de um livro intitulado 

Educadores sim, cidadãos também: relatos de quem ousa ensinar em tempos pandêmicos; e 

cursos de formação em acolhimento para educadores, para psicólogos, para fonoaudiólogos e 

para pedagogos. A plataforma pretende contribuir para a melhoria da saúde do educador e 

para a qualidade do ensino da população brasileira. 
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E INOVAÇÃO EM SAÚDE:  
OPORTUNIDADES EM LUXEMBURGO 

 

Jan Eichbaum 
(Consulado Geral de Luxemburgo em São Paulo) 

consul@consuladoluxemburgo.com.br  

 

Luxemburgo 

Luxemburgo é um país pequeno no centro da Europa, com área territorial de 2.586 

km² e uma população de 626.100 habitantes. Ele é um dos fundadores da União Europeia e é 

sede de várias instituições e agências da UE, como a Secretaria Geral do Parlamento Europeu, a 

Comissão Europeia, a Corte de Justiça da União Europeia, o Banco de Investimentos da UE e o 

Fundo de Investimentos Europeu. 

O país é a quarta economia mais globalizada do mundo, possui um PIB de 

71.104.919.108 dólares e é o maior centro financeiro da Europa. 

Sua localização apelidou Luxemburgo de “Coração da Europa”, o país faz fronteira 

com a França, a Bélgica e a Alemanha. Em Luxemburgo, são reconhecidos três idiomas oficiais, 

o luxemburguês, o francês e o alemão. No entanto, o país mais internacional da Europa usa 

muito o inglês, especialmente em espaços de trabalho. Além disso, uma grande parcela da 

população tem ascendência portuguesa, assim o português também é uma língua comum de se 

ouvir pelo país. 

 

Pesquisa 

O governo investe fortemente em pesquisa e inovação, é um setor novo que cresce 

muito e tem se expandido em Saúde Digital, Diagnósticos, Análise de Dados de Saúde e 
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wearables para saúde. Durante a apresentação, serão fornecidas informações sobre o setor e 

seus atores. A Luxinnovation, por exemplo, é uma agência de fomento à inovação. Passarei por 

diversos centros de pesquisa, abordarei seus focos de investigação e finalizarei com a 

abordagem das oportunidades de investimento em Luxemburgo e na Europa. 

 

Luxembourg HealthTech Cluster 

O Luxembourg HealthTech Cluster é uma iniciativa da Luxinnovation para o 

desenvolvimento do setor de inovação em saúde e para sua promoção internacional. O 

HealthTech Cluster une laboratórios de pesquisa e empresas para promover oportunidades de 

colaboração e de negócios. Além disso, o Luxembourg HealthTech Cluster oferece apoio a 

empresas internacionais que pretendem iniciar atividades no Grão-Ducado e a empresas que 

buscam estabelecer laços de cooperação com entidades de Luxemburgo. 

O Cluster oferece diversos serviços como mapeamento setorial e formulação de pontes 

entre empresas, parceiros, fornecedores, clientes, academia, hospitais e reguladores. 

O Luxembourg HealthTech Cluster demonstra o interesse do Governo de Luxemburgo 

em promover o setor. 

 

House of Biohealth 

A House of Biohealth é um espaço de laboratórios e escritórios para empresas, 

estabelecidas e startups. O espaço recebe empresas nas áreas de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação e Mídia; Ciências de Saúde e Tecnologia; e Tecnologias Limpas. 
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O estabelecimento é uma infraestrutura apoiada pelo Governo de Luxemburgo, faz 

parte das ações do Grão-Ducado para o desenvolvimento de sua economia focada em 

inovação. 

O Ministério da Economia de Luxemburgo abrirá uma incubadora de tecnologias de 

saúde a fim de apoiar Startups focadas em Tecnologias de Saúde, a incubadora receberá até 600 

pesquisadores. 

 

Personalised Medicine Consortium (PMC) 

O Personalised Medicine Consortium foi criado por instituições de pesquisa de 

Luxemburgo com o intuito de apoiar pesquisas e de colocar o Grão-Ducado de Luxemburgo 

em uma posição de liderança global no que se refere à incorporação da medicina personalizada 

ao sistema de saúde. 

As instituições de pesquisa responsáveis por criá-lo são: Luxembourg Centre for 

Systems Biomedicine (LCSB), Luxembourg Institute of Health (LIH) e Integrated BioBank of 

Luxembourg (IBBL). 

O consórcio de medicina apoia programas de pesquisa em saúde personalizada. O 

PMC estimula a construção de colaborações entre clínicos e pesquisadores e fomenta novas 

sinergias entre eles. 

O Personalised Medicine Consortium desenvolveu um fundo para alavancar novas 

iniciativas. Já houve duas chamadas: uma em 2014/15 e outra em 2020/21.  

O Fundo do PMC promove a cooperação entre clínicos e pesquisadores de diferentes 

instituições. Para a seleção das iniciativas, é dada prioridade aos projetos inovadores que 
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estabelecem novas conexões em Luxemburgo e que precisam de dados antes de enviar uma 

candidatura para uma agência de fundos externa. 

 

Universidade de Luxemburgo 

A Universidade de Luxemburgo (UL) é o centro do sistema de pesquisa do país, ela 

tem relacionamentos estabelecidos com todos as outras instituições de pesquisa do país e com 

todas as entidades de financiamento do país. 

 

Luxembourg Center for Systems Biomedicine (LCSB) 

O Luxembourg Center for Systems Biomedicine (LCSB) é um centro de pesquisa da 

Universidade de Luxemburgo. Ele busca conectar pesquisas sobre biologia sistêmica e 

pesquisas médicas. O centro foca as pesquisas nos seguintes temas: doenças degenerativas, tal 

como doença de Parkinson; metabolômica e análise de redes de doenças. 

 

Luxembourg Institute of Health (LIH) 

O Luxembourg Institute of Health (LIH) é um instituto de pesquisa que foca seus 

esforços científicos em pesquisas biomédicas e saúde pública. Os temas que tem prioridade de 

pesquisa são: câncer, transtornos imunológicos, doenças neurodegenerativas e medicina 

preventiva. 
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Integrated BioBank of Luxembourg (IBBL) 

O Integrated BioBank of Luxembourg é uma instituição do Luxembourg Institute of 

Health que fornece serviços ligados a bio espécimes e uma infraestrutura de biobanking para 

pesquisas médicas aplicadas. 

O IBBL tem como missão fornecer bio espécimes de alta qualidade e seus dados 

relacionados, promover a excelência científica, fomentar parcerias e apoiar pesquisas que 

transformem as descobertas científicas em soluções de saúde. 

 

Outras Instituições de Pesquisa 

Além das instituições citadas anteriormente, fazem parte do ecossistema do setor de 

inovação em saúde as instituições de pesquisa: Luxembourg Institute of Science and Technology 

(LIST) - que desenvolve protótipos de  produtos e serviços voltados para o mercado, para 

stakeholders públicos e privados - e o Laboratory of Molecular and Cellular Cancer Biology 

(LBMCC) - um prestador de serviço que colabora com diversos grupos químicos e empresas 

para quantificar compostos naturais específicos e analisar efeitos biológicos de compostos em 

relação à morte e à inflamação celular. 
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PROGRAMA FIOCRUZ DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO2 
 

Cristiane Quental (Fiocruz) 
cristiane.quental@fiocruz.br 

Maria Celeste Emerick (Fiocruz) 
celeste.emerick@fiocruz.br 

 

A Fiocruz é uma das principais instituições de pesquisa em saúde no Brasil. Possui 

também um parque produtivo voltado para biológicos e fármacos e unidades de assistência, 

podendo conformar uma cadeia de inovação completa, desde a pesquisa básica até a produção, 

incluindo o teste dos produtos e dos serviços concebidos e sua disponibilização para a 

sociedade. 

Entretanto, a partir do reconhecimento de que a instituição não tem condições de 

explorar todos os resultados de suas pesquisas, a colaboração destaca-se como um elemento 

essencial para a inovação. Nesse sentido, a Fiocruz adota como prática diversos modelos de 

parceria para inovar. 

As mudanças no panorama da inovação e no Marco Legal da Ciência e Tecnologia (Lei 

de 2016, regulamentada em 2018)3 criaram novas oportunidades para a realização de ações 

mais inovadoras, como a constituição de empresas de base tecnológica (spin-offs e start-ups), 

parcerias para compartilhamento de laboratórios, equipamentos e recursos humanos entre 

outros.  

 
2 Texto extraído de BRASIL. MS. Fiocruz. Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde. Programa Fiocruz 
de Estímulo ao Empreendedorismo. Mimeo, 2021.  
3 BRASIL. MCTI. Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016. Disponível em: 
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/arquivos/ASCOM_PUBLICACOES/marco_legal_de_
cti.pdf. Acesso em 22/04/2021.   
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Em 2017, o Congresso Interno da Fiocruz, instância máxima de deliberação 

institucional, decidiu que a Instituição deve explorar as possibilidades apresentadas e criar um 

ambiente de promoção à inovação a partir do empreendedorismo, contribuindo para 

transformar a realidade da inovação na saúde do país4.  

A Política de Inovação da Fiocruz, publicada em 20185, elaborada a partir das 

orientações do VIII Congresso Interno, detalha, então, as diretrizes específicas para a 

promoção do empreendedorismo científico que orientam a criação do Programa Fiocruz de 

Estímulo ao Empreendedorismo.  

O Programa Fiocruz de Estímulo ao Empreendedorismo – PEE – tem como objetivo 

fomentar a atitude empreendedora na comunidade da Fiocruz, disseminando a cultura de 

inovação e de empreendedorismo; oferecendo capacitação em inovação e empreendedorismo 

para os colaboradores; apoiando o desenvolvimento de soluções que contribuam para a 

superação de problemas de saúde relevantes; favorecendo a incorporação das soluções geradas 

ao sistema de saúde por meio das Unidades da Fiocruz, de codesenvolvimento com parceiros 

externos, de seu licenciamento para produção por terceiros; e fomentando a criação e o 

desenvolvimento de empresas de base científico-tecnológica em saúde, como mais um canal 

para fazer chegar à sociedade novos produtos e serviços. 

O Programa está estruturado em dois eixos: apoio à maturação de projetos de inovação 

e disseminação de cultura de inovação e empreendedorismo. 

No Eixo 1, apoio à maturação de projetos de inovação, serão respaldadas as propostas 

de empreendimentos de base científico-tecnológica, constituídas para explorar conhecimento 

 
4 BRASIL. MS. Fiocruz. Relatório final do VIII Congresso Interno da Fiocruz, 2018a. Disponível em: 
https://portal.fiocruz.br/documento/relatorio-final-do-viii-congresso-interno-da-fiocruz. Acesso em 22/04/2021. 
5 BRASIL. MS. Portaria da Presidência 1286/2018-PR, 2018b. Disponível em https://portal.fiocruz.br/ 
documento/politica-de-inovacao-da-fiocruz. Acesso em 22/04/2021. 
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gerado na instituição (spin-offs), ou projetos/empresas nascentes inovadoras de origem externa 

(start-ups), se os produtos e/ou serviços por elas propostos forem de importância para a saúde 

pública. 

O processo se inicia com uma fase de pré-maturação das propostas, em que as equipes 

receberão formação e mentorias para possibilitar o desenvolvimento do time, da visão de 

negócio e do encaixe segmento de mercado / problema a ser trabalhado.  

Ao final dessa fase, será tomada a decisão sobre como seguir tratando os 

empreendimentos. As unidades da Fiocruz têm a prioridade para decidir se querem ou não os 

internalizar. Caso a unidade não se interesse ou caso se interesse apenas pelo mercado público, 

o projeto pode continuar na lógica de inovação por empreendedorismo que na frente 

culminará no licenciamento do produto para um terceiro ou na criação de uma spin-off para 

explorá-lo. 

Inicia-se, então, um período de duração máxima de 24 meses, no qual a Fiocruz 

apoiará o empreendimento até chegar ao encaixe Produto-Mercado e na realização do 

desenvolvimento e da maturação da tecnologia. Para tal, pode vir a aportar mentores, recursos 

financeiros, instalações, numa lógica de compartilhamento de laboratórios e de acionamento 

das plataformas de serviço da Instituição e parceiras externas. Oferecerá, também, apoio 

jurídico e acompanhará as questões emergentes de propriedade intelectual quando necessário.  

A política é de postergar a decisão de saída da Fiocruz até chegar a um 

empreendimento mais robusto, que já tenha laços estabelecidos com o ecossistema externo, 

uma equipe adequada e clientes definidos, de forma a maximizar a chance de sucesso do 

empreendimento. 
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Quando há criação de spin-off, a relação com a Fiocruz passa a ser contratual, 

remunerando por royalties o investimento realizado pela Instituição. O modelo atual não prevê 

participação acionária direta ou indireta da Fiocruz na spin-off a ser eventualmente criada. 

No Eixo 2, disseminação de cultura de inovação e empreendedorismo, a criação e 

disseminação de uma cultura de inovação e empreendedorismo dará sustentação ao Programa 

e vai além de despertar na comunidade o interesse em participar do PEE. As habilidades para o 

empreendedorismo têm efeitos positivos sobre toda a Instituição, especialmente na transição 

de modelos de estímulo à pesquisa básica para ciência translacional ou pesquisa aplicada, como 

o desenvolvimento de projetos por resultado, a melhor relação com risco, gestão de equipes 

etc. Ainda, essa cultura precisa se espalhar para as áreas de gestão e suporte à inovação, sob 

pena de inviabilizá-la – especialmente numa instituição pública. 

As atividades desse eixo devem abranger: 

a) Ações de capacitação como (i) inclusão de disciplinas nos cursos promovidos pela 

Fiocruz, (ii) treinamento dos criadores da Fiocruz nas atividades de empreendedorismo e (iii) 

treinamento das áreas de gestão da inovação; 

b) Realização de eventos que busquem incentivar e difundir o empreendedorismo e 

promover a interação entre diferentes atores do ecossistema de inovação.  

c) Operação de canais de comunicação virtual para disseminação de informação e 

interatividade.  

d) Valorização do envolvimento com a inovação, tanto na carreira do colaborador 

como na formação acadêmica oferecida aos alunos, assim como na valorização da parceria com 

a indústria. 
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Situação atual 

 

O PEE ainda não existe de fato. O Programa e suas normativas estão em avaliação pela 

Presidência e, uma vez aprovados, seguirão para avaliação pelas unidades da Fiocruz. 

Está, entretanto, trabalhando com três casos piloto, para testar empiricamente e 

desenvolver a proposta. Nesse sentido, os casos são, propositalmente, bastante diferentes. 

Tratam de diferentes tecnologias (um biossensor para diagnóstico precoce de câncer de mama; 

um equipamento para diagnóstico neurofisiológico; uma plataforma digital para cuidado ao 

idoso dependente), em diferentes fases de maturação. São operados por equipes muito 

diferentes em composição, com distintos graus de formação em inovação e 

empreendedorismo, oriundas de várias unidades da Fiocruz. 

Este trabalho tem mostrado equipes comprometidas e Núcleos de Inovação 

Tecnológica – central e das Unidades envolvidas – parceiros fundamentais nesse processo, 

engajados. Além disso, foi possível observar que o PEE está efetivamente contribuindo para a 

aceleração dos projetos, mas também se nota a necessidade de harmonização do entendimento 

institucional sobre o tema e o aprimoramento dos fluxos da atividade organizacional. 
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BIOTECNOLOGIA BASEADA EM APTÂMEROS  
PARA O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE OVÁRIO 

 

Aline dos Santos Moreira (Fiocruz/RJ) 
 Rayane da Silva Abreu (Fiocruz/RJ) 

Cláudia Bessa Pereira Chaves (INCA) 
Anael Viana Pinto Alberto (Fiocruz/RJ) 

 Wim Degrave (Fiocruz/RJ) 

 Mariana Caldas Waghabi (Fiocruz/RJ) 

mariana@ioc.fiocruz.br6  
 

 

O câncer é uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo, matando cerca 

de 9 milhões de pessoas a cada ano. Cerca de 60% dos casos de câncer são diagnosticados em 

estágio avançado e como desfecho do diagnóstico tardio. Além de menor chance de cura da 

paciente, os gastos com terapias podem elevar em até 80%. Investir em diagnóstico precoce é 

reduzir o impacto do câncer sobre a população e o orçamento público. Muitos tipos de câncer, 

de alta relevância em saúde pública, podem ser curados se detectados corretamente em fase 

inicial e tratados adequadamente. 

 O tratamento para o câncer ainda é baseado em métodos invasivos com especificidade 

limitada, tais como quimioterapia, radioterapia e cirurgia. A grande desvantagem de terapias 

convencionais se baseia na falta de especificidade do seu modo de ação, podendo causar sérios 

efeitos colaterais a partir da morte de células normais não cancerosas. A eficácia limitada dos 

fármacos é, atualmente, uma das principais barreiras para o tratamento do câncer devido 

principalmente a insolubilidade, toxicidade sistêmica e resistência aos fármacos, agravado por 

 
6 Os autores são do Laboratório de Genômica Funcional e Bioinformática, Instituto Oswaldo Cruz- FIOCRUZ/RJ 
e do Laboratório de Ginecologia Oncológica/ Divisão de Pesquisa Clínica/ Instituto Nacional do Câncer. 
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efeitos colaterais debilitantes. Dessa forma, a busca por estratégias promissoras para o 

diagnóstico, prognóstico mais preciso e novas abordagens terapêuticas são cruciais para um 

tratamento eficaz e com mínimo de efeitos colaterais.  

O câncer de ovário é um dos dez cânceres mais comuns em mulheres, considerado o 

mais fatal entre os tumores ginecológicos. A detecção desses tipos de tumor atualmente 

apresenta limitações importantes, dificultando a eficácia do tratamento e, consequentemente, a 

sobrevida do paciente. Moléculas específicas produzidas por tumores podem ser utilizadas 

como biomarcadores e são consideradas bons alvos para o diagnóstico. Assim, o uso de 

aptâmeros representa uma importante ferramenta que pode ser aplicada para melhorar a 

especificidade no diagnóstico tumoral e na terapia personalizada.  

Aptâmeros são pequenos oligonucleotídeos sintéticos de fita simples, capazes de se 

ligar com alta especificidade a um alvo molecular e são promissores devido às suas 

propriedades farmacocinéticas exclusivas: eles não são imunogênicos e são suscetíveis a 

modificações químicas e bioconjugações de nanopartículas, agentes de imagem e drogas 

terapêuticas. Dessa forma, a aplicação desta tecnologia pode gerar diagnósticos para detecção 

rápida e preventiva que melhoram a expectativa de vida de pacientes com tumores de ovário.  

O principal objetivo deste projeto é a criação de um método diagnóstico específico para 

tumor de ovário, que diferencie tumores benignos, metastáticos e não metastáticos, para 

aplicação em biópsias líquidas e ressonância magnética. Para tanto, o método Cell-Selex foi 

aplicado para a seleção de aptâmeros específicos para cada tipo de tumor considerando sua 

condição em: benigno, metastático e não metastático. Cell-SELEX é um método de seleção de 

aptâmeros em células inteiras, especialmente para a detecção de proteínas de superfície que são 

superexpressas em células tumorais. A utilização do Cell-SELEX apresenta vantagens, pois se 
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baseia na seleção de aptâmeros contra moléculas de superfície de células vivas, as quais 

mantêm suas conformações nativas e, dessa forma, preservam suas funções biológicas. 

Embora o uso dessa metodologia esteja sendo explorado em diversas doenças, sua 

aplicação em tumores ovarianos tem um caráter inovador e contribuirá para o 

desenvolvimento tecnológico da saúde pública no Brasil. Por não existir ainda nenhum método 

com sensibilidade e especificidade confiáveis para o diagnóstico precoce do câncer de ovário e 

por se tratar de moléculas capazes de se ligar com alta especificidade a um alvo, os aptâmeros 

representam uma importante ferramenta para aprimorar a especificidade do diagnóstico (e até 

mesmo para o seguimento após o tratamento), podendo ser explorados para a utilização como 

moléculas marcadoras para auxílio em exames de imagem. Da mesma forma, podem ser 

considerados fortes candidatos para o auxílio em terapias, como carreadores de medicamentos. 

Assim, a aplicação dessa tecnologia pode levar à detecção mais precisa e rápida como um 

rastreamento do câncer de ovário, com consequente melhora na expectativa de vida dessas 

pacientes e redução dos gastos públicos. 
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INICIATIVAS DA SEMPI VOLTADAS PARA O ESTÍMULO  
À INOVAÇÃO À LUZ DO NOVO MARCO LEGAL DE C&T 

 

Paulo Cezar Resende de Carvalho Alvim 
(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI) 

 

Foi publicado em 29 de outubro de 2020 o Decreto nº 10.534, que estabelece a Política 

Nacional de Inovação (PNI), que tem por finalidade orientar, coordenar e articular as 

estratégias, os programas e as ações de fomento à inovação, bem como estabelecer mecanismos 

de cooperação entre os estados, o DF e os municípios para promover o alinhamento das 

iniciativas e das políticas federais de fomento à inovação com as iniciativas e as políticas 

formuladas e implementadas pelos outros entes federativos. Ela busca responder a problemas 

históricos, notadamente o baixo nível de inovação das empresas brasileiras, e à coordenação 

insuficiente das diferentes áreas do governo para lidar com o problema. 

O decreto é resultado de um trabalho liderado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI), por meio das secretarias de Empreendedorismo e Inovação (Sempi) e de 

Estruturas Financeiras e de Projetos (SEFIP), com participação de outros atores do Sistema 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), como parte de um esforço do Estado 

para sanar os desafios brasileiros que impedem melhores resultados em inovação, em 

desenvolvimento econômico e social, bem como para inserir o país no sistema internacional 

altamente competitivo, digital, conectado e globalizado. 

Vale destacar ainda que a Política Nacional de Inovação foi construída a partir de um 

longo processo de diagnóstico, oficinas, entrevistas, além de uma consulta pública realizada no 

final de 2019. A política está estruturada em seis eixos: fomento, cultura de inovação, base 

tecnológica, mercado para produtos inovadores, sistemas educacionais e propriedade 
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intelectual. Para cada um destes eixos, são definidas as diretrizes de ação, que serão 

desdobradas em iniciativas e planos de ação. 

O decreto prevê o estabelecimento da Câmara de Inovação como instância colegiada 

presidida pela Casa Civil e com a participação de 10 ministérios, responsável por aprovar a 

Estratégia e os Planos de Ação, além de definir as prioridades de atuação do governo para o 

tema. Dentro da Câmara, será possível constituir grupos consultivos temáticos para 

desenvolver soluções específicas, buscando maior coesão e sinergia das ações do governo para 

o tema. No dia 11 de maio de 2021, a Câmara realizou sua segunda reunião e aprovou a 

Estratégia de Inovação que prevê mais de 250 milhões do Governo Federal e apoio à Inovação. 

Já a Estratégia Nacional de Inovação estabelece as iniciativas, que são os instrumentos 

para se alcançar os objetivos da política. Os eixos de atuação que permeiam o desenho da 

política e da estratégia são a ampliação da qualificação profissional por meio da formação 

tecnológica de recursos humanos, fomento à inovação, estímulo das bases de conhecimento 

tecnológico para inovação, estímulo ao desenvolvimento de mercados para produtos e serviços 

inovadores, disseminação da cultura de inovação empreendedora e proteção do conhecimento. 

Além de objetivos específicos para os eixos de atuação propostos na Política Nacional de 

Inovação, a Estratégia Nacional de Inovação deve trazer incorporada ao seu texto, a priorização 

das iniciativas estratégicas propostas. 

Outro ponto muito importante que vale ser ressaltado foi a aprovação do projeto que 

institui o Marco Legal das Startups pelo Senado Federal no dia 24 de fevereiro. Aprovada com 

71 votos favoráveis e nenhum contrário, a iniciativa tem o objetivo de melhorar o ambiente de 

negócios para empreender e inovar; aumentar a oferta de capital para o empreendedorismo, 

gerar maior segurança jurídica para empreendedores e investidores e facilitar a contratação de 

soluções dessas companhias pelo Estado. Embora já tenha sido aprovado pela Câmara em 
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dezembro de 2020, o texto foi modificado no Senado e, portanto, voltará para nova análise dos 

deputados. A proposta teve participação do MCTI e do Ministério da Economia desde a 

elaboração.  

Pontos importantes do Marco Legal são: a criação de um regime simplificado para 

compras governamentais de startups; o conceito de "sandbox regulatório", que facilita a adoção 

de novas tecnologias; a permissão para que os recursos para pesquisa e desenvolvimento 

oriundos de contratos de concessão sejam aplicados em startups; a proteção aos direitos dos 

investidores, entre outros. Ao se tornarem Lei, as novas regras valerão para empresas que 

cumpram alguns requisitos, como: ter receita bruta de até R$ 16 milhões no ano anterior; ter 

até dez anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; e contar com um modelo de negócios 

inovador para a geração de produtos ou de serviços; entre outros. 

Paralelamente à construção do Marco Legal, o Ministério atua no apoio às startups por 

meio de diferentes programas, entre os quais, destaca-se o Programa Centelha. Com o objetivo 

de estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora 

no Brasil, o programa irá oferecer capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar 

ideias em negócios de sucesso. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovações (MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho 

Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), e operada pela Fundação 

Certi. 

A primeira edição do programa, que teve início em 2019 e contou com um 

investimento de R$ 40 milhões, envolveu 19 estados e atingiu resultados expressivos. Em 2020, 

o Programa Centelha ultrapassou a marca de 15 mil ideias inovadoras submetidas em todo 
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país, envolvendo mais de 38 mil empreendedores nas equipes e disseminando a cultura 

empreendedora em mais de mil municípios brasileiros. Esses números colocam o Centelha 

como o maior programa de incentivo ao empreendedorismo inovador já realizado no Brasil e 

também entre os maiores do mundo. 

Em agosto de 2020, o MCTI lançou a 2ª edição nacional do Programa Centelha, com 

um investimento de R$ 105 milhões. As equipes executoras do programa nos estados já 

passaram por capacitações e o período de inscrições para empreendedores interessados deve 

acontecer no início do segundo semestre de 2021. 

Agora, gostaria de destacar algumas ações em que temos enfocado especialmente a 

questão do desenvolvimento e da inovação na área da saúde. O Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações faz parte de cinco câmaras temáticas criadas pelo Governo Federal, 

voltadas ao desenvolvimento tecnológico de setores estratégicos para o desenvolvimento do 

país. Uma delas é a Câmara da Saúde 4.0. Lançada em janeiro de 2020, é coordenada pelo 

Ministério da Saúde, em parceria com o MCTI, estimulando a participação de membros das 

universidades, institutos de ciência e tecnologia, iniciativa privada e demais atores relevantes 

no cenário da inovação e da saúde, com a participação de estados e municípios. O objetivo é 

identificar e discutir assuntos relevantes, buscar sinergias, alinhar ações, articular e propor 

iniciativas para a implementação de soluções de IoT voltadas à área da saúde.  

Alguns de seus projetos são: a Rede Universitária de Telemedicina – RUTE; o Inovação 

na Área da Saúde - Inova InCor; o Hospital 4.0 - Smart Hospital; o Centro de Inovação em 

Inteligência Artificial em Saúde – In.Lab; e a Plataforma Laura - uma solução que utiliza 

inteligência artificial (IA) para aperfeiçoamento da triagem clínica, principalmente em casos de 

deterioração clínica, como a sepse (infecção hospitalar). 
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Outra iniciativa muito relevante foi a criação, em julho de 2020, do GT-Farma, que tem 

o objetivo de discutir e formular uma proposta de política de desenvolvimento tecnológico e de 

incentivo à inovação voltada para os setores de insumos farmacêuticos e de medicamentos. Um 

de seus desafios é promover o fortalecimento e a ampliação da produção de insumos 

farmacêuticos ativos (IFAs) nacionais. 

Além disso, a Sempi faz parte do Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva 

(CITA), que trabalha na construção do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva (PNTA), com 

base nas diretrizes, objetivos e eixos estabelecidos no Decreto nº 10.645, de 11 de março de 

2021. 

O CITA tem prazo de 90 dias, contados a partir do dia 12 de março, data de publicação 

do referido Decreto, para apresentar proposta de PNTA ao MCTI. O Plano tem o potencial de 

beneficiar cerca de 46 milhões de pessoas, de acordo com o censo demográfico de 2010 do 

IBGE. Suas principais diretrizes são: a eliminação, redução ou superação de barreiras à inclusão 

social por meio do acesso e do uso da tecnologia assistiva; o fomento à pesquisa, ao 

desenvolvimento e à inovação para a criação e implementação de produtos, de dispositivos, de 

metodologias, de serviços e de práticas de tecnologia assistiva; o fomento ao 

empreendedorismo, à indústria nacional e às cadeias produtivas na área de tecnologia assistiva; 

a promoção da inserção da tecnologia assistiva no campo do trabalho, da educação, do cuidado 

e da proteção social; e a priorização de ações voltadas ao desenvolvimento da autonomia e da 

independência individuais. 

Tal Plano norteará as ações do Estado para apoiar a pesquisa, o desenvolvimento e a 

inovação de produtos, de dispositivos, de metodologias, de serviços e de práticas em tecnologia 

assistiva, como meio de promover o desenvolvimento da autonomia e da independência dos 
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indivíduos, visando à superação da exclusão social, das barreiras para acesso à educação, à 

saúde e ao pleno exercício da cidadania. 

Em setembro de 2020, o Ministério da Saúde e o MCTI lançaram, em parceria com a 

Finep, uma chamada pública com o objetivo de fomentar a pesquisa, desenvolvimento 

tecnológico e inovação em projetos que envolvam risco tecnológico e/ou contribuam com a 

atualização tecnológica do SUS em Tecnologia Assistiva, a fim de promover a independência, 

autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida para pessoas com deficiência, 

pessoas idosas e outras com mobilidade reduzida, bem como facilitar a atuação dessas pessoas 

no seu cotidiano. 

Foram avaliadas um total de 68 propostas habilitadas na primeira fase, resultando em 

34 projetos selecionados. A qualidade das propostas se refletiu na aprovação de cerca de R$ 24 

milhões em projetos no âmbito da cooperação ICT-empresa (15 projetos aprovados) e de 

aproximadamente R$ 33 milhões em subvenção econômica (19 projetos aprovados), 

totalizando mais de R$ 57 milhões mobilizados na chamada. 

Tecnologia Assistiva pode ser definida, de acordo com a Lei nº 13.146/2015, como 

“produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 

que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social”. 

Com o fomento a esses projetos, o Ministério espera contribuir para uma política de 

Estado que eleve o desenvolvimento tecnológico e a inovação no País, visando à 

comercialização de produtos e serviços de alto valor agregado, de forma a reduzir o déficit 

tecnológico e atingir a soberania nacional no segmento da Tecnologia Assistiva. 
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O MCTI também tem mantido relações estreitas e ações de cooperação com diversos 

países. Um exemplo é a recém-lançada – em março de 2021 – Rede Universitária de 

Telemedicina – RUTE-Chile. Seu objetivo é promover o desenvolvimento da telessaúde, 

articular iniciativas de capacitação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, com ênfase especial 

na transferência de tecnologia em telemedicina e telessaúde no Chile, estabelecendo o uso de 

tecnologias de informação em saúde e possibilitando intercâmbios e colaboração com outras 

entidades e redes nacionais e internacionais que tenham objetivos semelhantes.  

A RUTE-Chile é um dos projetos executados pela RNP e é uma expansão importante 

da Rede de Colaboração da Plataforma de Telemedicina da RNP, que poderá ser replicado na 

sequência na Colômbia, México e Equador, por acordos assinados entre a RNP, RedClara e as 

redes acadêmicas destes países. 

Desde março de 2020, uma parte muito relevante do trabalho desenvolvido pela Sempi 

busca auxiliar no enfrentamento do novo coronavírus. Lançamos, em parceria com a Finep, 

algumas chamadas públicas que certamente trarão muitos ganhos não apenas no combate à 

Covid-19, mas para que a ciência possa se preparar melhor para futuros desafios.  

Uma dessas chamadas, no valor de R$ 132 milhões de recursos não reembolsáveis 

oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, 

compreendeu as seguintes linhas temáticas: 1) soluções inovadoras em ventiladores 

pulmonares mecânicos e equipamentos suplementares de suporte a vida pertinentes ao 

combate do Covid-19; 2) soluções inovadoras para testes diagnósticos e biosensores, reagentes 

e insumos associados para atender ações relacionadas ao combate da COVID-19; 3) soluções 

inovadoras para máscaras de proteção e equipamentos e sistemas de descontaminação, 

desinfecção e esterilização para atender ações relacionadas ao COVID-19, visando tanto a 
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redução de carga viral em ambientes, equipamentos e consumíveis, quanto a sua manipulação 

e contenção, cujo foco é a  biossegurança, bioproteção e biodefesa. 

Os focos principais dos projetos selecionados, oriundos das cinco regiões do Brasil, 

são: a proteção de equipes da cadeia de atendimento médico-hospitalar, a redução da 

dependência internacional e o desenvolvimento de equipamentos para a retomada das 

atividades pós-pandemia. 

Outra chamada enfocou especificamente soluções tecnológicas inovadoras para 

produtos, serviços e processos implementadas por startups e empresas de base tecnológica 

aplicadas ao ambiente de pandemia de Covid-19. A seleção pública teve o objetivo de conceder 

recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de soluções inovadoras por startups 

e empresas de base tecnológica, preferencialmente em cooperação com ICTs, de modo a 

atender demandas do setor público e privado, para prevenção, mitigação, identificação e 

combate à Covid-19. 

Implementada e finalizada em tempo recorde, em decorrência da urgência e 

importância que a temática exige, a chamada pública recebeu um total de 236 propostas 

oriundas do país inteiro, totalizando R$ 96,9 milhões em demanda. 

Após um rigoroso processo de análise de mérito, foram qualificadas 81 propostas, das 

quais 53 receberão recursos não reembolsáveis. Os projetos selecionados alcançam juntos um 

total de R$ 21,6 milhões com valor médio da ordem de R$ 400 mil reais. 

Procurando abordar um amplo espectro de soluções para auxiliar o combate à Covid-

19, a chamada pública franqueou 14 áreas temáticas com soluções oriundas do país inteiro. Os 

temas abrangiam desde serviços remotos de saúde voltados à escalabilidade do atendimento 

em atividades como diagnóstico, tratamento e prevenção, passando por ferramentas e produtos 
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para redução e prevenção de contágio, incluindo tecidos com nanotecnologia, além de sistemas 

de detecção de vírus e medição de carga viral em ambientes e equipamentos. 

Foram igualmente previstas propostas para robôs colaborativos das atividades 

hospitalares envolvendo pacientes em ambientes contaminados entre outros temas julgados 

relevantes no contexto desta pandemia. 

Um total de oito propostas aprovadas (15%) são oriundas do Nordeste, duas soluções 

(4%) são provenientes do Centro-Oeste, 21 (40%) são originárias da região Sul e 22 propostas 

(42%) vieram da região Sudeste. 

Uma terceira chamada objetivou conceder recursos de subvenção econômica para o 

desenvolvimento de soluções inovadoras, que envolvam significativo risco tecnológico, de 

Equipamentos e Sistemas de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC), visando à segurança 

biológica e à proteção de equipes da cadeia de atendimento médico-hospitalar do Covid-19. No 

total, foram investidos R$ 8 milhões em dez projetos. 

Um outro projeto que a Sempi – também em parceria com a Finep – está apoiando é o 

de produção de álcool em gel com matéria-prima alternativa. O projeto é realizado em rede 

pela UFPR, UFRJ, UFPB, UFG e conta com o apoio do Senai Biossintéticos. 

Um dos objetivos da iniciativa era encontrar uma matéria prima alternativa ao 

carbopol para a produção, considerando a alta demanda pelo produto. Assim, a equipe de 

pesquisadores da UFPR testou diferentes polímeros derivados de celulose com potencial 

aplicação em álcool em gel, entre eles a hidroxietilcelulose (HEC) e a 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC). Os dois polímeros apresentaram-se, em testes piloto, 

como uma alternativa à utilização em formulações de álcool em gel a 70%. 

Outro resultado importante foi o desenvolvimento de um método barato e acessível 

para controle de qualidade, utilizando um equipamento simples e de fácil manipulação – o 
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alcoômetro de Gay Lussac – para a determinação do teor alcóolico em amostras de álcool  

em gel. 

O grupo também promoveu uma ação voluntária de produção e doação de álcool em 

gel, buscando suprir as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e de Hospitais de 

Curitiba e da Região Metropolitana. Até o momento, já foram produzidas cerca de 9,5 

toneladas de álcool em gel para doação.7  

Outro dos principais focos de atuação da Sempi para enfrentamento do novo 

coronavírus é a busca por aumentar a oferta de ventiladores pulmonares, equipamentos 

capazes de manter a vida do paciente, que tem os pulmões devastados pela doença, até a sua 

recuperação. 

Um dos projetos apoiados foi proposto pelo Instituto Eldorado e tem como objetivo 

identificar de um a dois projetos de Ventiladores Pulmonares Mecânicos de Baixo Custo com 

maturidade para iniciar o processo de avaliação clínica, certificação, registro junto à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e transferência para produção em escala. Além disso, 

pretende-se estruturar o ecossistema para produção, manutenção e garantia da eficácia e 

segurança para o paciente da base instalada de Ventiladores Pulmonares Mecânicos no Brasil. 

A Sempi também apoiou, com recursos orçamentários próprios, projeto de 

desenvolvimento de ventilador pulmonar em parceria com o Parque Tecnológico da Paraíba e 

o Instituto Nacional do Semiárido. 

Representantes da secretaria participaram, ainda, da articulação com outros órgãos e 

de comitês de avaliação de iniciativas lideradas por outras instituições, buscando contribuir 

com o apoio ao maior número possível de projetos voltados ao desenvolvimento de 

ventiladores pulmonares. 

 
7 BIOPOL. Disponível em: www.biopol.ufpr.br. 
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Por fim, a epidemia da Covid-19 evidenciou uma escassez de equipamentos de 

proteção individual para os profissionais de saúde, não apenas médicos e enfermeiros, mas 

todos os envolvidos no atendimento à população, seja na parte administrativa, na limpeza de 

hospitais, etc. Diante da impossibilidade de a indústria suprir rapidamente toda a demanda por 

equipamentos, como as máscaras faciais com filtro N95, por exemplo, alguns países têm 

buscado soluções alternativas, como a descontaminação para reutilização de alguns itens. 

Nesse contexto, a Sempi apoiou, com R$ 50 mil, um projeto da Universidade de 

Brasília que busca a construção de dispositivos de irradiação de energia luminosa ultravioleta e 

o estabelecimento de procedimentos operacionais para a descontaminação biológica e a 

reutilização de equipamentos de proteção. 
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EXPERIÊNCIA BIOTECHTOWN: DO LABORATÓRIO PARA A VIDA 

 
Ana Luiza Maggi Marcatto (Biotechtown S.A) 

ana.marcatto@biotechtown.com  

 

O mercado altamente competitivo da Biotecnologia e das Ciências da Vida exige que 

empresas que atuam no segmento, sejam estas novas empresas ou organizações já 

estabelecidas, otimizem custos e acelerem o desenvolvimento de seus produtos para que a 

inserção e o posicionamento no mercado tenham riscos minimizados e mais possibilidades de 

sucesso. 

Embora necessite de atualizações, mapeamentos do mercado de biotecnologia 

conduzidos no Brasil entre 2001 e 2013 apontam para o constante crescimento desse segmento 

no país. Os mapeamentos mais recentes realizados pela ABDI em 20121 e por Bianchi em 20132 

identificaram a existência de 175 a 240 empresas de biotecnologia instaladas no país. Um dado 

interessante sobre o potencial do segmento é decorrente de publicação realizada pela 

SINDUSFARMA em 2017, que apontou que o mercado brasileiro de biofármacos e 

biotecnologia movimentou cerca 18 bilhões de dólares3. 

A segmentação do mercado de biotecnologia no Brasil aponta que a maioria das 

empresas atua na área de saúde humana (34%).  Quanto à distribuição geográfica, o maior 

número está localizado na região sudeste, cerca de 79%, sendo 65% localizadas em apenas duas 

unidades da federação:  São Paulo e Minas Gerais. A cidade de São Paulo concentra o maior 

percentual: cerca de 18%; seguido de Belo Horizonte, com 13%. Ambas as cidades são 

consideradas como importantes hubs de desenvolvimento em biotecnologia, composto por 

robusto ecossistema formado por indústrias, Startups, incubadoras, aceleradoras, centros de 

pesquisa, Universidades e Instituições governamentais. As empresas de biociências e de 

mailto:ana.marcatto@biotechtown.com
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biotecnologia brasileiras são, em sua maioria, empresas jovens. Estima-se que cerca de 70% das 

empresas têm até 10 ou 12 anos de idade, sendo criadas, majoritariamente, após o ano 2000. 

Criar ambiente adequado para o desenvolvimento de negócios inovadores é essencial e, 

neste contexto, incubadoras e aceleradoras de empresas possuem papel fundamental. Estima-se 

que cerca de 50,3 % das empresas de biotecnologia existentes no Brasil estão ou já estiveram 

incubadas em algum hub. Existem no Brasil 140 “incubadoras”, mas a grande maioria não 

possui infraestrutura laboratorial e de produção adequadas e suficientes para suportar as 

empresas de biotecnologia em seus estágios iniciais de desenvolvimento e prototipagem de 

produtos. A situação pode ser aplicada à maioria das aceleradoras presentes no país. Essa 

situação fundamenta a grande importância das interações com universidades e centros de 

pesquisa brasileiros para o surgimento e viabilização das empresas brasileiras de biotecnologia. 

Os estudos já citados demonstram que 70% das empresas mantém relacionamentos formais 

com instituições acadêmicas, fundamentados nas parcerias estabelecidas para o 

desenvolvimento conjunto de produtos e processos, utilização da estrutura física dos 

laboratórios, utilização de mão de obra composta por estudantes bolsistas, knowhow no 

licenciamento de tecnologias e depósito conjunto de patentes. 

Tratando-se do perfil das fontes de recursos financeiros utilizadas pelas empresas de 

biotecnologia brasileiras, dados reportados apontam a intensa utilização de recursos próprios 

(capital societário e lucros reinvestidos) e de fontes públicas de recursos. Os investimentos 

privados de risco como capital semente, capital empreendedor e investidores-anjo, bem como 

as parcerias corporativas, são fontes de recursos disponíveis, mas utilizadas por uma proporção 

limitada de empresas. Apenas 10% das empresas relataram ter recebido exclusivamente 

capitais privados, e 28% declararam ter recebido ambos (recursos públicos e privados).  A 

maior parte das empresas (62%) declarou não haver captado qualquer forma de recurso 
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privado4. Os dados apresentados demonstram que o Brasil possui um grande potencial de 

crescimento não só no número de empresas, mas também na qualidade de seus produtos e 

serviços para consolidar a sua relevância no segmento de biotecnologia. Para tal, é necessário 

investir em pesquisa e desenvolvimento e promover o diálogo e as relações entre os diversos 

stakeholders do ecossistema, como empreendedores, pesquisadores, universidades, 

consumidores, investidores e comunidade.  

É justamente neste contexto de oportunidades e necessidade de mapeamento e 

minimização de riscos que se insere a proposta de valor do Biotechtown. Ciente de que os 

negócios das áreas de Biotecnologia e Ciências da Vida têm características específicas e 

precisam de apoio especializado para seu desenvolvimento, o BiotechTown, uma empresa 

privada, voltada exclusivamente para o desenvolvimento de negócios nas áreas de 

Biotecnologia e Ciências da Vida, fundamenta sua atuação, baseada no conhecimento 

profundo do segmento, em sua infraestrutura física com tecnologia de ponta e no potencial de 

inovação e conexões que o hub dispõe. Situado na região metropolitana de Belo Horizonte, o 

Biotechtown destaca-se no cenário de biotecnologia como um dos principais e mais completos 

hubs de desenvolvimento de empresas no setor de biotecnologia. Apoiado em conhecimento 

científico, tecnológico e de mercado, atende a bionegócios de todos os portes em suas 

diferentes fases, da pesquisa ao go to market e expansão de mercado. Oferece acesso 

desburocratizado a infraestruturas próprias de laboratório e planta de produção, bem como 

coworking e salas, em um ambiente que promove conexões e impulsiona o ecossistema de 

inovação.  

A atuação do BiotechTown se dá por diferentes frentes, lideradas por suas três 

unidades de negócios. A primeira delas, iniciada ainda em 2018, foi a unidade Business 

Developer, por meio da condução do Programa de Desenvolvimento de Negócios (PDN). O 



 

69 
 

PDN tem como objetivo possibilitar que startups de Biotecnologia e Ciências da Vida se 

posicionem no mercado com sucesso e estabilidade. Com metodologia própria e 

compreendendo as necessidades de cada negócio, o Programa permite o crescimento e a 

profissionalização dos empreendimentos. Dessa forma, é realizado um trabalho lado a lado 

com os empreendedores, com temas profundos e específicos ministrados por uma equipe 

multidisciplinar e experiente. Além da aceleração dos negócios, o BiotechTown realiza aporte 

financeiro nas startups selecionadas para o Programa e, desde 2020, concede horas de uso de 

sua infraestrutura laboratorial e de produção, totalizando um investimento de R$ 400 mil por 

startup. Por meio do Programa de Desenvolvimento de Negócios, o BiotechTown já acelerou 

mais de 21 empresas, tendo investido R$ 5.4 milhões nestes negócios. O Business Developer 

também atua na inserção no mercado de novos produtos de empresas já estabelecidas, 

oferecendo suporte em áreas que incluem assuntos regulatórios, inovação aberta, inteligência 

de mercado, prospecção tecnológica, dentre outras soluções, contando com acesso uma 

extensa rede de mentores e parceiros, laboratórios, centros de pesquisa e universidades.  

As outras duas unidades de negócio do Biotechtown baseiam suas propostas de valor 

na oferta de soluções especializadas em infraestrutura física. O Open Lab é um ambiente 

laboratorial completamente montado e estruturado para conduzir e receber projetos de 

pesquisa. Permite ainda às empresas acesso fácil e rápido a equipamentos e profissionais com 

custos previsíveis e sem imobilização de capital. O modelo de negócio é flexível e a operação é 

customizada para as necessidades e possibilidades das empresas. O CMO (Contract 

Manufacturing Organization) oferece serviços customizados para o desenvolvimento e 

validação de lotes-piloto e produção de lotes comerciais, minimizando os custos do processo 

produtivo e dos investimentos envolvidos. 
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Para possibilitar o crescimento das empresas, o BiotechTown minimiza os riscos 

inerentes aos processos de gestão, tecnologia e produção, oferecendo ao mercado todas as 

etapas dos bionegócios em um só lugar. 
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO MARCO LEGAL DE CT&I 

 
Gesil Sampaio Amarante Segundo (UESC/FORTEC)8  

gsamarante@uesc.br e gsamarante@fortec.org.br 

 

Introdução - Para um sistema de CT&I funcionar 

A análise dos sistemas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) tradicionalmente leva 

em consideração a diversidade e robustez das instituições e políticas diretamente voltadas para 

os temas afins, tanto do ponto de vista da infraestrutura física laboratorial, das competências 

pessoais, envolvendo não apenas pesquisadores e técnicos, mas também profissionais 

operando em instâncias de planejamento e gestão desse sistema. Completando o tripé, é 

frequente a avaliação do sistema envolver os instrumentos de financiamento e fomento que 

permitem a manutenção, atualização e operação da infraestrutura, o trabalho e as trocas de 

informação entre os profissionais e a gestão das políticas, nas diferentes esferas.  

Nas últimas décadas, tem ficado cada vez mais claro o peso do aspecto regulatório 

como um quarto item relevante para a construção, manutenção e avaliação do sistema nacional 

de CT&I (SNCTI). Não apenas do ponto de vista da implementação de políticas de incentivo, 

fomento e financiamento, por meio de instrumentos legais específicos (como os exemplos da 

Lei de Informática, ou a Lei do Bem), mas num sentido mais amplo, abrangendo também as 

normas operacionais mais básicas que regulam o funcionamento dos agentes, o uso da 

infraestrutura alocada nas ações de CT&I, além do uso do poder de compra do Estado9. 

Isso é um tanto mais importante no caso do Brasil, em que as instituições públicas são 

responsáveis pela vasta maioria da produção científica e tecnológica (CROSS et al, 2018). 
 

8 Afiliação: Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 
Transferência de Tecnologia (FORTEC). 
9 Ver recomendações de Mazzucato e Penna (2016). 

mailto:gsamarante@uesc.br
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A tradição positiva de nossa legislação, aliada à interpretação muito usual e 

frequentemente pouco compromissada como as finalidades das instituições e políticas, do 

princípio da legalidade (segundo o qual no ambiente público só se pode fazer o que a  

Lei expressamente autoriza, ainda que isso inviabilize o óbvio) deixa muito pouca margem para 

atuação do agente público, tanto em posições finalísticas quanto de gestão. Também o deixa 

particularmente refém de falhas nas construções das normas, especialmente aquelas que dão 

margem a interpretações diversas, ou lógicas circulares que aprisionam ações em redemoinhos 

dos quais nem a luz das boas técnicas de gestão e operação escapa. 

Outro aspecto que frequentemente mais atrapalha do que ajuda a eficácia e a eficiência 

das políticas em instituições públicas refere-se a normas universais operando sem “camadas de 

tradução” adequadas a todos os órgãos e políticas tão diferentes na administração pública, 

como a Lei 4.320/64 (BRASIL, 1964) e a Lei 8.666/93 (BRASIL, 1993).  

As atividades de CT&I tem em comum o objetivo de fazer o que nunca antes foi feito. 

Isso obviamente envolve uma frequente sucessão de ações nem sempre padronizadas, seguindo 

geralmente a experiência mais recente mediada pela aprovação por pares e necessariamente o 

método científico. Não necessariamente é compatível com os preceitos de “menor preço” e de 

separação estanque entre elementos de despesa, rubricas ou outras simplificações 

perfeitamente adaptadas à execução de atividades controláveis e de resultados que se espera 

previsíveis.  

Mesmo a mais correta execução do trabalho de pesquisa pode resultar no não 

cumprimento das metas originais ou até gerar efeitos positivos inesperados, às vezes melhores 

e mais impactantes do que os previstos de início, mas ainda diversos em natureza. Há, 

portanto, risco inerente de fracasso, que em si não deveria ser passível de qualquer penalização. 
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Costumava ser verdadeiro diálogo de surdos o embate entre as instâncias de controle e 

cientistas, ciosos de seus objetivos estratégicos, ambos corretos, mas muitas vezes 

incorretamente enquadrados pelas normas para as situações reais. Um momento importante 

desse não-diálogo é simbolizado pela Coletânea de Entendimentos da Controladoria Geral da 

União (CGU) e do Ministério da Educação (MEC) acerca das Fundações de Apoio (CGU, 

2013). 

Certo é que nada fere mais a economicidade e a eficiência de uma pesquisa do que sua 

má execução do ponto de vista científico/tecnológico, ainda que administrativamente 

impecável. E nada mais contrário ao interesse público que punir quem obteve êxito científico 

ou tecnológico, por conta de tecnicalidades frequentemente impostas mais por inadequações 

da norma do que do trabalho realizado.  

As situações extremas acima ilustradas, além de todo um denso espectro intermediário, 

levam, por um lado, a termos nossas instituições nas incômodas situações de “vagões mais 

lentos” que prejudicam as composições de colaboração e, por outro lado, a posição de 

retardatários em diversos rankings, comparações e demais situações de concorrência. Aliás, a 

atuação frequentemente dual, alternando cooperação e concorrência, é um interessante traço 

comum entre a atividade acadêmica e a empresarial, ainda que os prêmios almejados sejam 

diferentes. 

A emergência de soluções improvisadas ao longo do tempo, para não inviabilizar as 

atividades-fim, frequentemente têm vida curta ou acaba apenas postergando o impasse e o 

conflito, além de criar mais uma camada de fragmentação dos entendimentos e “normas 

efetivas”, trazidas pelas diversas interpretações, que nos afasta de termos um Sistema Nacional 

de fato (e de direito), dificulta a colaboração e desequilibra a competição por recursos, prestígio 

e noção real de competência. 
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A construção social do MLCTI  

Por conta de anos de percepção dos problemas trazidos pela inadequação do arcabouço 

normativo vigente, pela insuficiência das soluções paliativas até então produzidas, restritas a 

locais, instituições e situações específicas, a comunidade científica e tecnológica cada vez mais 

pedia a solução por meio de alterações mais profundas e estruturantes. Isso num cenário de 

(até então) crescimento dos recursos disponíveis para o fomento à CT&I, o que tornou essas 

barreiras normativas ainda mais visíveis e frustrantes. 

Um momento importante dessa demanda foi a 4ª Conferência Nacional de CT&I, 

ocorrida em maio de 2010, em que os aspectos normativos foram intensamente debatidos, com 

capítulo específico dedicado ao tema no Livro Azul (BRASIL, 2010). 

Como desdobramento de uma série de outros eventos e movimentações posteriores, 

acabou sendo trazido ao Congresso Nacional uma proposta inicial, elaborada pela CONSECTI 

(Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de CT&I) e pelo CONFAP (Conselho 

Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa) convertida em projetos de lei na 

Câmara e no Senado, tendo na primeira assumido o número de PL 2177/2011 (Brasil,2011). 

Importante lembrar que a relação entre a comunidade científica e a indústria (ou o 

setor empresarial em geral) no Brasil sempre careceu de laços estruturais fortes, com um 

distanciamento frequentemente marcado por aspectos políticos, culturais e históricos, mais 

fortes do que permitam esperar a natural diferença de objetivos ou a proverbial diferença de 

tempos, comuns em todo o mundo. Apesar disso, a colaboração entre academia e indústria em 

produção científica já vinha crescendo fortemente, como indica o relatório da Web of Science 

Group (2019). 
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Em parte, esse distanciamento é alimentado e perpetuado pela dificuldade especial do 

trato de recursos privados quando investidos nas instituições públicas. Adiciona-se aí uma 

camada a mais de tempo e de impossibilidades. O tempo dos (frequentemente proibitivos e 

ingovernáveis) procedimentos administrativos. Mesmo quando há perfeito alinhamento de 

interesses, estratégicos e técnico-científicos entre acadêmicos e empresários, o resultado são 

exigências e impedimentos muitas vezes situados além do razoável que impõem uma camada a 

mais de risco, para além do tecnológico. 

A percepção de parte a parte da importância da colaboração entre esses segmentos para 

o crescimento das instituições, das empresas e das políticas governamentais de 

desenvolvimento, bem como do espírito das teorias em voga da Hélice Tripla ou do Triângulo 

de Sábato (ETZKOWITZ, H.; ZHOU, 2017), além dos anos de experiência dessa aproximação 

paulatina reforçada por políticas viabilizadas pela Lei de Inovação (BRASIL, 2004) e outras, 

acabou resultando num alinhamento de esforços históricos, trabalhado ao longo de dezenas de 

reuniões do Grupo de Trabalho montado pelo Deputado Sibá Machado (PT-AC), relator do PL 

2177/2011, e de diversas audiências públicas realizadas no Congresso e seminários organizados 

na maioria dos estados do país. 

O GT do PL 2177/2011 contou com a participação (com maior ou menor frequência e 

intensidade) de membros de diversas entidades de representação de segmentos da comunidade 

científica, do empresariado, de instituições especializadas, de especialidades transversais e de 

órgãos públicos, civis e militares, tanto do âmbito federal quanto estadual (a FIOCRUZ foi uma 

presença ininterrupta e valiosa nesse processo). Foi um esforço efetivamente amplo e intenso 

que resultou no conjunto normativo representado pela Emenda Constitucional 85 (BRASIL, 

2015), na Lei 13.243/2016 (BRASIL, 2016) e no Decreto 9.283/2018 (BRASIL, 2018), conjunto 

esse conhecido como o Marco Legal de CT&I. 
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Atualização normativa em estados e municípios  

Como desdobramento do esforço representado pelo Marco Legal de CT&I em nível 

federal, no sentido de termos um sistema realmente nacional minimamente coeso e coerente, 

vários estados e até alguns municípios têm atualizado ou criado suas normas e políticas locais, 

com maior ou menor grau de coerência com os instrumentos federais.  

Importante ressaltar que, com a inserção dos temas de pesquisa, ciência, tecnologia e 

inovação no artigo 24 da Constituição Federal, da Legislação Concorrente, a maior parte das 

determinações constantes da Lei 13.243/2016 já valem para estados, Distrito Federal e 

municípios. Ainda assim, restam especialmente as disposições diretamente afeitas ao 

funcionalismo local, que afetam de maneira importante a dimensão da contribuição do pessoal 

envolvido. Além disso, há que conferir segurança à atuação das instâncias governamentais 

locais devotadas à CT&I, em particular Secretarias de CT&I e Fundações de Amparo à Pesquisa 

(FAPs). 

Há, infelizmente, exemplos de reformas normativas de unidades da federação que 

ficaram aquém das expectativas, e estados que ainda não o fizeram, mesmo com 5 anos após a 

Lei 13.243/2016. A grande maioria dos estados, inclusive, ainda não regulamentou sua Lei de 

Inovação (CNI, 2020). 

 

Políticas institucionais de inovação 

Da mesma forma como ocorreu com os estados, muitas Instituições Científicas, 

Tecnológicas e de Inovação (ICTs, como definidas na Lei 10.973/2004 na versão reformada 

pela Lei 13.243/2016) ainda não fizeram a necessária atualização das suas normas internas, 

com importante destaque para a construção da Política Institucional de Inovação (BRASIL, 
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2019), definida no artigo 15-A da Lei 10.973/2004 e (para as ICTs federais) no artigo 14 do 

Decreto 9.283/2018. 

A construção da Política é importante de diversas formas, seja pelos efeitos de 

esclarecimento interno e para parceiros externos das possibilidades, objetivos e prioridades da 

ICT, seja para a clara adoção de procedimentos específicos. Além disso, o próprio processo de 

discussão interna é de grande importância para o sucesso da Política de Inovação e para o 

posicionamento da ICT como parte dos esforços das políticas públicas de desenvolvimento 

nacional, regional e local. 

 

Desafios e oportunidades importantes 

Há, para além do já exposto acima, diversos desafios importantes para o pleno êxito do 

MLCTI. Um deles é a esperada resistência na implementação das determinações do Marco. 

Como exemplo importante, o injustificável apego às normas de restrição para os 

remanejamentos e transferências entre categorias de despesa, já permitidas no § 5º do artigo 

167 da Constituição, no artigo 12 da Lei 13.243/2016 e no artigo 46 do Decreto 9.283/2018.  

Houve vetos à Lei 13.243, que se revelaram contraproducentes. Além disso, 

aperfeiçoamentos necessários, detectados à época das discussões do PL no Senado, foram 

também inseridos com parte dos itens vetados no PLS 226/2016 (BRASIL, 2016), para evitar 

que o processo retornasse à Câmara. Infelizmente, este PLS continua com sua tramitação 

basicamente estagnada no Senado desde outubro de 2019. 

Uma das determinações estratégicas mais importantes da EC-85 em seu artigo 219-B 

foi a previsão da Lei do SNCTI, do qual se espera uma reestruturação inspirada no Sistema 

Único de Saúde (SUS), aprofundando os aspectos de compartilhamento de esforços e ativos, 
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além de uma reforma nos instrumentos de fomento para conferir maior previsibilidade e 

melhor gerenciamento. Infelizmente, muito tempo que poderia ter sido devotado a essa 

construção e ao aprofundamento da aplicação do Marco nas instituições foi perdido 

especialmente para iniciativas menores, conflitos com as instituições acadêmicas ou propostas 

contraproducentes, como o caso do Future-se. 

A reforma dos instrumentos de fomento é particularmente importante por conta da 

vigência do Teto de Gastos (EC-95) e dos efeitos desestabilizadores trazidos por essa 

construção econômica simplista e de viés pouco cuidadoso com a necessidade de construção de 

capacidades locais competitivas, o que ficou especialmente óbvio por conta da pandemia 

causada pelo SARS-COV-2. 

Finalmente, ao invés de melhorias, correções e aperfeiçoamento dos instrumentos de 

fomento (incluindo seu acompanhamento de resultados), temos ameaças de descontinuidade, 

como a trazida pelo artigo 4º da EC-109/2021, que pode inviabilizar a Lei do Bem, a Lei de 

Informática, entre outros instrumentos de incentivo. 

A pandemia do SARS-COV-2 mostrou claramente como a dependência tecnológico-

produtiva e a inserção do país nas cadeias globais de produção estritamente com base no 

mínimo custo de compra são essencialmente uma péssima ideia. O mundo cada vez mais 

investe em CT&I e as iniciativas nesse sentido carregam sempre o objetivo estratégico de 

autonomia e vantagens competitivas baseadas em domínio tecnológico sobre produtos e 

serviços com alto valor agregado, muito mais lucrativos que produtos primários.  

O fortalecimento da percepção de importância do SUS, inclusive como modelo de 

política integrada nas diferentes esferas de governo, pode oferecer um caminho mais adequado 

para a reconstrução da estrutura de gestão do SNCTI, com uma resposta mais convincente aos 
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justos questionamentos feitos nos últimos anos pelo Acórdão nº 1.237/2019 do Tribunal de 

Contas da União (BRASIL, 2019 B). 

 

Conclusão  

O modelo de construção do MLCTI fortaleceu os laços no macrossetor de CT&I e 

viabilizou não apenas melhorias importantes no quadro regulatório, mas uma mudança no 

patamar e no formato das discussões acerca do Sistema Nacional de CT&I.  

Esse é um processo que precisa ser mantido com objetivos de longo prazo em mente, 

cujas etapas de elaboração são necessariamente extensas, por demandar cuidadosa análise de 

múltiplos aspectos, impossíveis de serem dominados por uma única instância ou área de 

governo, além da importante participação das representações da academia e do empresariado e 

outros atores sociais. A implementação, no entanto, necessita ser rápida e eficiente.  

Infelizmente, nem a implementação eficiente dos mecanismos já definidos, nem a 

construção de estrutura de gestão e fomento mais adequada e eficaz, tem sido objeto de 

suficiente escrutínio conjunto no âmbito das hélices do nosso sistema. 
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OPORTUNIDADES PARA INOVAÇÃO COM INSTITUIÇÕES E  
CENTROS TECNOLÓGICOS PÚBLICOS: BOAS PRÁTICAS DA GSK  

EM APROXIMAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS 
 

Flávia Rachel Moreira Lamarão (GSK Brasil)10 
flavia.r.lamarao@gsk.com  

 

O objetivo desta apresentação é discutir os possíveis caminhos para parcerias 

científicas e desenvolvimento de pesquisas entre instituições acadêmicas, universidades, 

centros de pesquisas e a indústria farmacêutica. Nesse sentido, a GSK apresentará e 

exemplificará as diferentes modalidades de pesquisas desenvolvidas no ambiente da indústria 

farmacêutica, entre elas, ensaios clínicos e estudos epidemiológicos, assim como as possíveis 

colaborações que impulsionam o desenvolvimento tecnológico do sistema de saúde. Para tal, 

também serão demonstradas as diversas parcerias já estabelecidas no Brasil. 
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Em uma ação rápida para enfretamento da epidemia de COVID-19, o Laboratório de 

Virologia Comparada e Ambiental do IOC, juntamente com a Prefeitura de Niterói, iniciou um 

projeto de vigilância ambiental baseada na detecção do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em 

esgotos, a fim de fornecer dados de disseminação desse vírus no município e auxiliar ações da 

Secretaria de Saúde. Esta pesquisa, de iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, foi planejada em função da ampla cobertura da rede 

coletora de esgotos no município (94,5%) e seu tratamento em nove estações de tratamento de 

esgotos (ETEs), o que permitiu o rastreamento da população atingida pelo vírus (SNIS, 2020). 

Niterói tem uma população estimada de 513.584 habitantes, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística de 2019, residentes em uma área de 133.757 km², com o 

maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Estado do Rio de Janeiro. O 
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município está dividido em cinco regiões administrativas denominadas: Central, Oceânica, 

Leste, Norte e Pendotiba, com densidade demográfica variando de 69 a 76654 habitantes / 

Km2. 

 A partir de 15 de abril de 2020, foram coletadas amostras semanais em áreas de 

interesse para a vigilância em saúde e em (ETEs) do município. Amostras compostas (1L) de 

esgoto, de dez horas, foram coletadas pela equipe da Concessionária Águas de Niterói, em 

frascos de polipropileno estéreis, acondicionadas em caixas com gelo e transportadas para o 

laboratório. Antes do processamento, as amostras foram pasteurizadas a 60°C por 90 minutos 

para inativar o vírus (Wu et al. 2020). Como metodologia de concentração viral, utilizou-se o 

método de ultracentrifugação (Pina et al. 1998). Para extração de RNA viral 140 µL dos 

concentrados virais suspensos, foram extraídos usando o kit QIAamp® Viral RNA Mini 

(QIAGEN, CA, EUA) e um sistema automatizado QIAcube® (QIAGEN). O RNA SARS-CoV-2 

foi detectado e quantificado por RT-qPCR usando primers e sonda direcionada ao genoma N2, 

de acordo com os protocolos do CDC (Lu et al., 2020).   

RNA de SARS-CoV-2 foram detectados em 41,6% (5) das primeiras 12 amostras de 

esgotos, coletadas nas regiões Central e Oceânica. Quatro amostras obtidas no bairro de Icaraí 

refletiram os dados de notificação de casos da Secretaria de Saúde do Município, que tinha o 

maior número de registros de casos de COVID-19 no município à época. A detecção de SARS-

CoV-2 no esgoto bruto da ETE que atende ao bairro de Camboinhas, localizado na região 

Oceânica do município, revelou o início da expansão da epidemia para outras regiões. O 

monitoramento demonstrou um aumento de detecção do genoma do novo coronavírus ao 

longo dos meses de maio e junho, atingindo 100% de detecção nas amostras coletadas nos dias 

19 de maio e 02 de junho. Do início de junho até o início de agosto, ainda havia presença viral 

detectável nas cinco regiões administrativas do município, mas foi possível observar uma 
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redução nas cargas virais, em torno de 103 cópias de genoma viral (CG)/100 mL nas duas 

primeiras semanas de agosto. Na terceira semana de agosto, os vírus foram detectados 

novamente nos esgotos de cinco regiões do município, com aumento da carga viral, resultando 

em mediana da ordem de 104 CG /100 mL. Os resultados dessas análises foram plotados em 

mapas de calor, semanalmente, para a população em painel disponibilizado pela Prefeitura de 

Niterói. Esses mapas demostravam as variações nas densidades de concentrações de vírus em 

esgotos por meio de diferenças de cores, em que as mais intensas representam maiores valores 

de concentrações virais. Os mapas foram gerados no programa Arcgis on-line - Plataforma 

ESRI. 

Neste estudo, a inclusão de áreas vulneráveis no monitoramento permitiu rastrear 

casos precoces da doença, como ocorreu em Boa Esperança, onde as informações geradas pela 

detecção de SARS-Cov-2 nos esgotos alavancaram ações da Secretaria de Saúde na região  

Na tentativa de recuperação de genomas de esgoto, 27 amostras positivas para SARS-

CoV-2 por RT-qPCR em tempo real foram submetidas à amplificação do genoma. No entanto, 

apenas quatro amostras tinham material viral suficiente para construir a biblioteca. Três das 

quatro sequências genômicas foram identificadas como linhagem B.1.1.33 (clado G). Essa 

linhagem de SARS-CoV-2 foi a mais prevalente no estado do Rio de Janeiro na fase inicial da 

pandemia sendo provavelmente estabelecida em fevereiro de 2020 (Prado et al., 2021).  

A abordagem ambiental, baseada no monitoramento da presença de fragmentos virais 

em esgotos, mostrou-se útil e promissora no enfretamento a epidemias, como a de COVID-19, 

principalmente por permitir a detecção precoce de casos subnotificados em áreas vulneráveis. 

Os resultados obtidos a partir das análises de amostras coletadas na rede de esgotos de Niterói 

têm permitido acompanhar a evolução da circulação viral nas diferentes regiões do município e 

subsidiado informações para ações localizadas de vigilância em saúde. Os resultados dessa 
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pesquisa se propõem ainda a servir de base para a formulação de indicadores voltados para o 

acompanhamento das ações de controle da epidemia bem como do início de novas ondas da 

doença no município. 
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SPEECH BY THE OPENING TABLE 

Ambassador Ignacio Ybañez 
Head of the European union delegation in Brazil 

 

It is a great pleasure to participate in the first International Symposium on Research 

and Innovation at the Oswaldo Cruz Institute. I would say emblematic, for being the first of 

certainly many others to come, which makes me feel honoured with the invitation, but also 

illustrates the intense partnership between the EU and Fiocruz in its diverse instances.  

I would like to greet the representatives of the opening table, some of whom I have 

already had the opportunity to interact with, although virtually, as in the ZIKAlliance project 

meeting, in a meeting with the European Union Member States, and in the bilateral Science 

and Technology Committee in March of this year.  

Europe and the world face serious health challenges. These challenges must be 

addressed to ensure everyone's legitimate desire for a long, happy and healthy life.  

Aging and increasing chronic diseases, but also external environmental factors, 

including climate change, as well as infectious diseases are a major global threat. 

Europe is investing in research, technology, and innovation to develop solutions to 

overcome these challenges.  

The reward for this investment will be to find new ways to prevent disease, develop 

better diagnostics and more effective therapies, and take on new technologies that promote 

health and well-being.  

European research and innovation in healthcare is about working together, beyond our 

borders, sharing knowledge to improve healthcare systems and respond to challenges 

effectively. 
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It is very satisfying to note the path we have travelled together to face major challenges 

such as Zika, Covid-19 and also increasingly united around themes such as “One Health”, 

which recognizes that human health is closely linked to the health of animals and to the 

environment. 

We have also been working together within the framework of multilateral initiatives 

such as GLOPID-R, a network that aims to facilitate a rapid and effective response to outbreaks 

by coordinating the research agenda based on priority actions. 

The new EU research and innovation program, Horizon Europe, has infectious 

diseases theme as a priority when it comes to understanding, preventing and responding to 

outbreaks in the health cluster. European and Brazilian researchers can continue to collaborate 

within this framework.  

I thank you once again for the invitation and hope that our partnership can intensify 

even more. So, I wish you an excellent symposium. We continue together to search for 

innovative solutions to improve our health and the health of our planet as a whole. 
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OSWALDO CRUZ INSTITUTE, INNOVATIVE SINCE ITS FOUNDATION 

 
Magali Romero Sá (COC/Fiocruz)11 

magali.sa@fiocruz.br 

 

In April 2020, UNESCO published on its website a text entitled “COVID-19: the ocean, 

an ally against the virus”. The text indicated that bacteria were playing a crucial role in 

conducting rapid tests to detect the presence of COVID-19, as was already being done for the 

diagnosis of AIDS and avian influenza (SARS). The test developed from isolated enzyme from 

bacteria found in marine hydrothermal vents by researchers at Woods Hole Oceanographic 

Institution, Massachusetts, emphasised the relevance of oceanographic research and innovative 

exploratory research both for the knowledge of biodiversity and its interactions and for the 

discovery of new resources and potential uses for health.   

We started 2021 as the first year of the “Decade of Ocean Science for Sustainable 

Development”, and one of UNESCO’s goals is to promote ocean culture and everyone’s 

understanding on the importance of the ocean. A pioneer in Hydrobiology studies in Brazil, 

the Oswaldo Cruz Institute (IOC) has always been at the forefront of important studies on 

marine life, its interactions with each other, with the environment, and with the impact caused 

by human intervention in the environment.  

With the support of the Brazilian Navy, IOC researchers, already in the first half of the 

20th century, actively participated in collection activities and studies on marine microbiota. 

 
11 Vice-Director of Research and Education and Head Researcher at Oswaldo Cruz House (COC) / 
Fiocruz / CNPq Research Productivity scholarship holder. 
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These activities continued until the 1970s when, for several reasons, research in marine biology 

was deactivated.  

The scientific exploration of the Antarctic continent is being performed today with the 

important participation of researchers from the Oswaldo Cruz Institute, who are at the 

forefront of strategic projects of enormous relevance for the development of Brazilian science. 

They are an integral part of the Oswaldo Cruz Foundation's Project in Antarctica, FioAntar, 

within the Brazilian Antarctic Programme (PROANTAR). The innovative research being 

developed by researchers at the IOC, and at other Fiocruz units, will have a significant impact 

on pure and applied science and will contribute decisively to the training of human resources 

and to the country's scientific-technological advancement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

OSWALDO CRUZ FOUNDATION: A VISION OF FUTURE 

 
Carlos Grabois Gadelha 

(Centre of Strategic Studies of the Fiocruz Presidency) 
carlos.gadelha@fiocruz.br  

 

The great brand of the Oswaldo Cruz Foundation is to combine tradition and 

innovation. The responsiveness of the institution to Covid-19 involved the production of 

knowledge, health professionals training, assistance to the population, diagnostic support and 

the production of vaccines. This systemic performance is directly associated with more than 

120 years of Fiocruz history. It is in this constant tension between the past and the future, 

between tradition and innovation, that Fiocruz must continue to operate, updating its 

institutional project to build a vision of future that reaffirms its values and commitment to 

Brazilian society and to global society, which is the institution’s tradition.  

The reading and the rescue of great Brazilian thinkers is essential for this construction. 

They became great minds precisely because they were able to identify the essential problems of 

the times they lived and acted to transform society. It is in the union between Oswaldo Cruz, 

Carlos Chagas, Sérgio Arouca and Celso Furtado that we can visualize the path of Fiocruz in 

the future. I argue that two traditions of Brazilian thought should form the foundation for 

building Fiocruz vision of the future: the tradition of collective health and the tradition of Latin 

American structuralism, reaffirming that health is development and development is health. 

This perspective, which sees the relationship between health and development as part 

of a whole, combining the social dimension, science, technology, innovation and production, 

with the environmental dimension, is essential to Fiocruz to face the challenges of public health 

mailto:carlos.gadelha@fiocruz.br


 

94 
 

and science of the future in the context of important ongoing social, economic, and 

technological transformations.  

The translational space that links knowledge with economic and social development 

involves having a productive and technological economic structure that allows the absorption 

of knowledge to generate economic and social development. This world is being revolutionized 

by the 4.0 technologies and if we don't dominate these technologies and know how to access 

this world, we will reproduce a situation of exclusion, dependence, poverty, and ignorance in 

our country. We will not be able to make progress in health policies without a science and 

technology base, as well as economic and productive autonomy, as we are seeing in the 

pandemic context. 

More than a hundred countries have established barriers to export products. The 

vaunted globalization closed the doors to the least developed countries. All developed 

countries have placed barriers to exporting products for life. Ventilators, masks, equipment for 

intelligent epidemiological surveillance that arrived before the disease, were blocked, showing 

the vulnerability of Unified Health System (SUS) to the production base and innovation 

disarticulation in Brazilian health. 

The concentration of vaccine production means an asymmetry in access that is 

incompatible with the 2030 agenda of leaving no one behind. Vaccine inequality reflects the 

unequal distribution of scientific and technological capacity and results in access inequality. 

If the world of science and technology is vulnerable and dependent, the world in which 

we live and where we interact with the environment and people will be an unequal and more 

difficult world to live in. This is what we are facing today in Brazil, where more than 100 

million Brazilians are in a situation of food insecurity.  
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We are facing an immense transformation, where hyper digitization and hyper 

connectivity invade the lives of people and machines. Develop the ability to process data and 

transform it into information, learning, and knowledge. This is a tremendous challenge 

brought about by the 4th technological revolution. We will not have universal basic care if we 

don't have the knowledge to do intelligent epidemiological surveillance. We have to articulate 

the innovation incentive policy, research policy, trade policy, regulation, etc. to encourage the 

generation of knowledge, products, services and practices to meet the needs of the population. 

Ensuring that the technician world of knowledge moves even closer to the ethics world 

and the humanities world is essential. The aim is to bring technological and scientific 

knowledge closer to the knowledge of how to organize and build more humanized and 

inclusive societies. All areas of life are being revolutionized, the areas of production of 

knowledge, of property and services, and of individual and social relationships. The biggest 

challenge, therefore, is to think about ways of producing knowledge and development which 

do not segment society. 

The development is not just about doing more of the same, but doing it differently, 

updating the design, and always posing new challenges to meet human needs. It is a 

transformation process to meet human needs and this transformation occurs through the 

differentiation of the productive system in a wide sense, precisely what we call innovation. 

Therefore, innovation must not be an end in itself. It only produces development when it leads 

to the advancement of knowledge that will contribute, in the near or farther horizon, to satisfy 

human needs. 

The Center for Strategic Studies at Fiocruz has been working from this perspective, to 

simultaneously think about the transformations in the economic, productive, science, 
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technology and innovation world, as well as in the social world, in the environmental world 

and in public policies. 

How to think and act for the Fiocruz of the future? The key issue is to think about 

science, technology and innovation to achieve the model of society we desire. We must return 

to science as a transforming and liberating project for man, to produce a friendly and non-

destructive knowledge with nature. We need to move beyond the unique culture of peers to a 

culture of dialogue, criticism and self-criticism. Allow the generation for what is necessary to 

our collective life, freeing ourselves from algorithms that don’t even recognize our culture. This 

requires achieving consensus and democratic hegemony. It is only through the dialogue of 

conversation and listening that we can build a project for change where science and 

technology, production and innovation are at the service of society. 

From this perspective, it is essential to reinforce the human dimension of science, its 

commitment to nature, its role in the people sovereignty and equity, and the scientist’s social 

function in enlightening people and the community to define the directions of Fiocruz, of a 

new project of country and of a global order more symmetrical and guided by cooperation. 
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INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN THE OSWALDO CRUZ 

INSTITUTE (IOC/FIOCRUZ) AND THE UNIVERSITY OF AVEIRO (UA) 
INTERNATIONAL PLATFORM FOR SCIENCE,  

TECHNOLOGY AND INNOVATION IN HEALTH (PICTIS) 
 

Prof. Doutor David Resende (UA) 
 david@ua.pt 

Doutor Carlos Eduardo Rocha  (IOC/Fiocruz) 
carlos.rocha@ioc.fiocruz.br 

Doutor José Luís Cordeiro (Fiocruz Ceará) 
jose.cordeiro@fiocruz.br 

Doutor Felipe Silva (Bio-Manguinhos/Fiocruz) 
 frodrigues@bio.fiocruz.br 

 

Executive Summary 

The International Platform for Science, Technology and Innovation in Health 

(PICTIS) aims to build an International Center for Research, Technological Development and 

Innovation in health, whose ten-year Strategic Plan is described in the document 

“International Platform for Science, Technology and Innovation in Health (PICTIS) - 

International Cooperation between Oswaldo Cruz Institute (IOC/Fiocruz) and the University 

of Aveiro (UA)”. Based in Europe, at the Aveiro Science and Innovation Park (PCI - Creative 

Science Park), and acting as an innovation Hub, the platform starts Stage One, two years ago, 

with three of the six Sector Laboratories (LabSec) planned, following a plan with six Work 

Packages, which reflect the direction towards the development of new processes, products and 

the offering of technological services, considering the several partner countries, with special 

attention to the Brazilian Unified Health System (SUS-Brazil) and the Portuguese National 

Health Service (SNS-Portugal), often as “Test-Beds” for innovations in the field of Health. It is 
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a powerful mechanism for international cooperation, grounded in the One Health/Global 

Health paradigm. 

 

PICTIS 
 

The creation of this platform in the presence of IOC/Fiocruz in PCI (Creative Science 

Park), in the region of Aveiro, promotes greater scientific, technological and productive 

articulation with other innovation ecosystem health organizations in Europe. The International 

Platform, on the Braga-Porto-Aveiro-Coimbra axis, will be reinforced in terms of participation 

in multilateral RDI (Research, Development and Innovation) projects and consortia in health, 

besides stimulating the cooperation already in progress between Fiocruz and Portuguese STI 

(Science, Technology and Innovation) Institutions, considering Fiocruz performance in the 

UA projects and in its European partners, contemplating initiatives within the European 

Union (EU) and CPLC.   

With regard to the current situation, where the SARS-CoV-2 pandemic is the greatest 

human tragedy of this millennium, the Platform already has teams working on the tracking of 

Coronavirus and multi-resistant bacteria, on the evaluation of the environmental impacts 

resulting from the pandemic and on the development of drugs and bioproducts. 

As results, the group has already evaluated the potentiality of drugs for the Covid-19 

treatment and is developing a nasal vaccine project against SARS-CoV-2. In addition, 

established a collaborative network for access to biological material and investigation of multi-

resistant bacteria, coronavirus and SARS-CoV-2 variants in humans and in wildlife. 

Additionally, has already filed a patent for a mass spectrometry and artificial intelligence 

methodology, which allows for a more accurate diagnosis of bacteria than the methods 
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currently available. It is expected, in a medium term, to assist in the development of new drugs 

and bioproducts.  

 

One Health – Coronavirus and Multi-Resistant Bacteria 

Briefly, more than 500 viruses circulating among wild animals have already been 

discovered and many of them have the potential to spread to human populations. Besides that, 

an increasing number of antimicrobial resistant bacteria circulating among several wild species 

have also been identified. These findings trigger a red light on potential public health impacts, 

much of it already hard-hitting through COVID-19. 

This situation justifies the urgency of developing prognostic panels to guide medical 

management, as well as the development of new drugs for the treatment and control of 

COVID-19 transmissibility. Using artificial intelligence algorithms, PICTIS researchers 

evaluated the potential of more than 4000 drugs to treat COVID-19, showing the potential 

impact of anticoagulants on this disease. An additional aggravating factor observed in this 

pandemic is the extremely significant increase of multi-resistant bacteria, as a result of 

irrational use of antimicrobials used as prophylactics or initial treatments for COVID-19. This 

fact, in particular, has caused a negative impact on worldwide ICUs. 

Therefore, it is also necessary to prepare more efficient methodologies to diagnose this 

type of bacteria, as a result of the pandemic and its consequences, since current methods 

require time for the bacteria to grow and are often inaccurate. In addition, methods that rely on 

genomic sequencing are not able to diagnose new strains. 
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Vaccine Development - COVID-19 nasal vaccine: pulmonary and systemic induction 

formulation for protection against SARS-CoV-2 

A nasal vaccine is being developed to induce early protection against SARS-CoV-2 as 

soon as the virus reaches the lung. The formulation includes a protein and two adjuvants 

capable of inducing an efficient immune system, whose response includes neutralising lung 

antibodies that prevent the virus from entering without inducing adverse effects such as allergy 

or exaggerated lung inflammation. The results obtained in rats showed that the vaccine nasal 

administration was more effective than subcutaneous administration, inducing antibodies 

capable of neutralising the virus in the lung and blood. The potential use of this formulation for 

humans will depend on safety tests and clinical trials, which are the goals of PICTIS in this 

project. 

 

Implementation of PICTIS 

The focus of this project will be on the first stage (two years), whose motto is “Tracking 

pathogens, expanding knowledge and developing bioproducts”. The ten-year Strategic Plan is 

described in the document “International Platform for Science, Technology and Innovation in 

Health (PICTIS) - International Cooperation between Oswaldo Cruz Institute (IOC/Fiocruz) 

and the University of Aveiro (UA)”. 

 

Objectives, Impacts and Indicators 

The One Health approach incorporates holistic analytical tools that allow us to 

measure anthropogenic health impacts at multiple scales, geographic and temporal, with 
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enormous potential to predict and manage emerging zoonotic diseases. In this context, we 

have as objectives: 

 

• Establish an Ibero-American research network to detect the infection of SARS-CoV-2, 

its variants and other viruses of the Coronaviridae Family in wildlife and domestic 

animals (pets and production animals) in an integrated form with the monitoring of its 

circulation in humans; 

• Expand the capacity for tracking and identifying antimicrobial resistant bacteria; 

• Create a biological sample bank (biobank), from wildlife, to monitor the circulation of 

pathogens with zoonotic potential (affecting human, animal and environmental 

health); 

• Promote the inclusion of citizens in health and environmental surveillance through 

community health surveillance apps developed by members and partners of PICTIS; 

• Develop knowledge about the ecological relationships (parasite-host-environment) 

involved in the appearance and transmission of infectious diseases as a preventive 

strategy for new zoonoses and pandemics; 

• Provide a database, also at the molecular level, for the updating and development of 

drugs and biopharmaceuticals; 

• Enlarge the capacity for developing bioproducts within the scope of PICTIS partners; 

• Develop bioproducts to combat COVID-19. 
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Final comments 
 

It is clear that the creation of PICTIS, with the participation of Fiocruz, opens 

important doors for scientific collaboration, the enrichment of international multidisciplinary 

research networks, human resource training, health production and international diplomacy. 

In this context, it is a disruptive initiative, with very high potential for RDI of partners from all 

quadrants, with special importance for Brazilian and Portuguese institutions.  

The proposal contains several elements that reinforce this impression and point to its 

success, feasibility and sustainability, as shown by the objectives. One of the most important 

strategic points is the extensive international partnership network that has expressed interest in 

the initiative. More than 60 organisations from 14 different European countries have already 

sent support letters, in which they highlight the importance and coverage of the project, 

confirm the reach of the initiative and potentiate the impacts of the proposed actions. 

Corroborating this perception, the Directorate-General for Research and Innovation of 

the European Commission, in Brussels, emphasizes the strategic character of the project within 

the ambit of Brazil-EU Collaboration in STI. 
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IOC’S COVID-19 TECHNOLOGICAL SHOWCASE 

 

Aline Christine de Morais Santos (IOC/Fiocruz) 
aline.morais@ioc.fiocruz.br  

 

The Technology Showcase on Covid-19 launched in October 2020 by the Oswaldo 

Cruz Institute was created with the aim of giving visibility to innovative projects under 

development at the IOC in order to obtain the necessary partnerships for the development of 

innovations that can help combat the public health emergency caused by Sars-CoV-2. In 

addition, the showcase also intends to give full transparency to the actions that have been 

carried out by the institute to the Brazilian population. 

Today, the showcase is composed of 25 technologies, developed by 22 coordinators in 

18 laboratories of the institute. In its construction process, it had a curatorial commission 

composed by 14 curators and by the Technological Innovation Center/NIT-IOC, which 

evaluated the projects’ innovative potential and also ensured the protection of sensitive 

information. These projects are divided by research area, as the following: 46% (10) New 

Drugs, 33% (8) Diagnostics, 13% (5) Prevention and Contagion Reduction, 4% (1) Health 

Information and Communication, and 4% (1) Worker Health.  

The development process of the Showcase began in June/2020 with the Call for Project 

Capture elaboration, for which a study of the Yissum (Technology Transfer company of The 

Hebrew University of Jerusalem) and the Pasteur Institute models was realised. In July, the on-

line system was built, tested and validated and the submission process was carried out in 

August, the same month in which the curating committee began the evaluation of the 

submitted projects, which lasted until September. Still in September, the summaries of 
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technology were prepared and validated, with a careful review by the NIT regarding sensitive 

information, and also translated into English. In the first half of October, the final validation 

and the summaries layout and the showcase construction on the IOC website were realised, 

whose official launch took place on 20/10/2020. 

This entire process was carried out in two and a half months and was only possible 

with an articulated action realised by different areas of the institute: the scientific community 

that participated both submitting projects and participating in the curatorship; the directorate; 

the Vice-Directorate of Research, Technological Development and Innovation; the 

Communication Sector; the NIT and the Information Technology Department. 

We highlight two projects from the showcase, which will be presented next by their 

respective coordinators: the first is the point-of-care diagnostic kit for COVID-19, whose 

coordinator is Dr. André da Nóbrega Pitaluga, with a recently filed patent application, and the 

CHA Platform for Educators, a support and welcoming space for educators during the 

pandemic and post-pandemic period of COVID-19, whose coordinator is Dr. Clélia Costa. 

In an attempt to offer these projects internally, from 01 to 04/04/2021 the Café com 

Inovação (Coffee with Innovation) – Technological Showcase Edition of the IOC was held. The 

event, organized by the Coordination of Technological Management – Gestec and by the NIT-

IOC, was attended by representatives of the Ministry of Health - MH, Institute of Technology 

in Immunobiologicals - Bio-Manguinhos, Institute of Technology in Pharmaceuticals - Far-

Manguinhos, Institute of Communication and Scientific and Technological Information in 

Health - ICICT and Institute of Molecular Biology of Paraná – IBMP. 

Of the 15 projects presented, 11 were pre-selected by the MH and 4 others are under 

negotiation with other participants of the event. The not selected projects will be subsequently 

offered by NIT-IOC to external partners with a view to their joint development, licensing, 
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among other forms of technology transfer. The ultimate goal is to make these innovations 

available to the population, meeting the national public health needs. 

The Showcase initiative is broadly in line with Fiocruz interest in internalizing the 

opportunities offered by Law 10,973/2004 (Law of Technological Innovation) and by Law 

13,243/2016 (Legal Framework for STI) that connect with institutional principles while 

favouring the creation of a pro-innovation institutional environment and national and 

international cooperation in research, development, and innovation.  

It is also important to highlight the importance of disseminating these technologies in 

order to ensure greater transparency regarding the activities carried out by the Institute in the 

search for solutions to the current situation of the pandemic, especially for society, in a clear 

and objective way. 

The IOC intends, soon, to expand its Technological Showcase in order to incorporate 

solutions for other diseases that may become accessible products and services, contributing to 

the promotion of health and quality of life for the Brazilian population.  
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FAST MOLECULAR DIAGNOSTIC KIT IN THE  
POINT-OF-CARE MODEL FOR COVID-19 

 

Andre Akira (Federal University of Santa Catarina - UFSC) 
Sabrina F. Cardoso (UFSC/ Epidemiological Surveillance Board,  

Santa Catarina State Department of Health) 
 Lívia B. Eslabão (UFSC) 
 Iara C. Pinheiro (UFSC) 

Gabriela P. Guimarães (UFSC) 
Gisele Cominha (Central Laboratory of the Santa Catarina State) 

Priscila Valverde (Municipal Health Secretariat of Florianópolis) 
Oscar B. Romero (UFSC) 

, Leandro Medeiros (Federal Institute of Santa Catarina) 
 Luisa D. P. Rona (UFSC) 

André N. Pitaluga (Fiocruz)  
pitaluga@ioc.fiocruz.br  

 

Throughout 2020, we have developed a quick and cheap molecular diagnostic kit, with 

high precision and that can be applied at the collection location, thus being considered a truly 

point-of-care kit. The project started when in March 2020 we were informed that the activities 

in the laboratory would be interrupted because of the Covid-19 pandemic. At that time, we had 

a project to be started, which aimed at the mass diagnosis of insects infected with leishmaniasis 

in the state of Santa Catarina. So, at one point, we met neighbours who had a technological 

innovation start-up who were outraged by the high cost of the Covid-19 diagnostic kit and the 

delay in delivering results. It was a time when it was reported that there were thousands of RT-

PCR diagnoses waiting for the test to be performed. So, we arranged a conversation and from 

that we decided to develop a project using our knowledge of molecular biology with the mass 

diagnostic project that we had stopped earlier and then we decided to pivot the project for the 

diagnosis of SARS-CoV-2 in humans. At that moment, we visualized the difficulty of the 

process, as there was a need to develop a methodology that would allow the rapid isolation of 

mailto:pitaluga@ioc.fiocruz.br
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the virus’ genetic material in the collected biological samples. For this, it would be necessary 

that the process, while preserving the viral RNA, also inactivates the virus in the sample for 

biosafety reasons. There was also the challenge of developing a methodology that would allow 

for cheap and efficient amplification and rapid detection of viral RNA from isolated samples. 

Then, we opened two fronts of the project, the first was precisely aimed at isolating the viral 

RNA from the samples. For this, together with Professor Leandro Medeiros (IFSC), we 

developed a plastic cassette that had two layers of paper, an absorbent paper and a filter paper 

in which you added a lysis buffer containing the collected sample and with two alcohol washes, 

the RNA was clean and precipitated on the filter membrane. After that, the membrane is 

removed from the disassembled cassette and is eluted in water. The second part of the project 

aimed precisely at the molecular diagnosis from these isolated samples. For this, together with 

Professor Luísa Rona (UFSC) we developed a molecular diagnostic methodology using 

colorimetric RT-LAMP, which aimed to amplify three regions of the SARS-CoV-2 genome 

through isothermal amplification. This procedure has great advantages, because besides being 

fast, cheap, efficient, and precise, it has a very low operational cost and the final result is 

obtained through visualization in the colour change of the sample. Then, because of the 

colorimetric result, there was no need for any result detection equipment, further simplifying 

and cheapening the diagnostic process. After the development of these two steps, we validated 

the whole procedure using samples provided by LACEN, from Santa Catarina. Samples were 

blind, from patients who had been submitted to the RT-PCR exam that we received for testing 

our procedure. At the end of our diagnosis, we compared our result with the official one 

provided by LACEN in order to calculate the sensitivity and specificity of our molecular 

diagnosis. After this step, we observed that the kit worked very well and we started to collect 

and use samples directly from patients in the municipality of Tubarão, in the south of Santa 
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Catarina state. These samples, collected from both nasal swab and saliva, were from the same 

patients for comparison purposes. With this step, we were able to validate not only that the kit 

worked perfectly on samples collected directly from patients, but also that the use of saliva was 

a viable option and deserved further study. With this, we moved forward to another stage of 

validation of our molecular diagnostic process through a collaboration with the Florianopolis 

City Hall, where we obtained saliva samples at collection points for Covid-19 diagnosis 

scattered throughout the city of Florianopolis. These samples were then processed using our 

RNA cassette and then submitted to RT-LAMP as described above, and at the end of the 

process our results were compared with the data provided by the Florianopolis City Hall. At 

the end of all these steps, we gathered the data on sensitivity and specificity and found that the 

nasal swab samples had 96% sensitivity and 98% specificity while the saliva samples had 70% 

sensitivity and 98% specificity. It is worth mentioning that the saliva was collected throughout 

the day and was liable to huge variations by the donors due to oral hygiene and eating habits, 

which greatly influence the availability of the virus in the sample. Therefore, we observed a 

reduction in sensitivity compared to nasal swab samples. With this, we started the validation of 

saliva samples collected while fasting, as they would not be subject to these variations related to 

oral hygiene and nutrition. To this date, this analysis has not been completed and is in 

progress, but our preliminary results show a sensitivity above that observed in samples 

collected by nasal swab. It is also worth noting that the use of the RNA extraction cassette 

allowed an increase in the sensitivity of the kit when compared with conventional RNA 

extraction using ethanol. We were very pleased with the simplicity of the kit and the efficiency 

of our molecular diagnostics for Covid-19. 

We hope that this quick and inexpensive molecular diagnostic kit will be available in 

the Brazilian Unified Health System (SUS) as soon as possible. And it is worth noting that the 
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use of this molecular diagnostic associated with the use of RT-LAMP is a highly versatile tool 

that can be quickly adaptable to detect other viruses that threaten the general population. This 

project was only made possible thanks to the financial support, collaboration, and assistance of 

ENGIE, SPK Solutions, and the Public Ministry of Labour, as well as the emergency call for 

Covid-19 from the Inova Fiocruz program. 
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KSA PLATFORM FOR EDUCATORS: KNOWLEDGE, SKILLS AND 

ATTITUDES IN HEALTH FOR COPING WITH SOCIAL AND 

EDUCATIONAL CHANGES IN THE COVID-19 PANDEMIC  
AND POST PANDEMIC PERIOD 

 
Clélia Christina Almeida da Costa 

(Laboratory for Environmental Health Assessment and Promotion / Fiocruz) 

clelia@ioc.fiocruz.br 
Marcelo Camacho Silva 

(Academic Secretariat of the Fiocruz) 

marcelo.camacho@ioc.fiocruz.br  
 

In times of social isolation due to the Covid-19 pandemic, changes in the model of 

social relations and in the structure of the education system occurred radically in a short time. 

Staying at home became a matter of survival and the residence became a safer living space, 

especially for people considered to be in the risk group. Family, work and educational 

relationships were only established virtually. Teaching became emergency remote, as 

recommended in the National Education Guidelines and Framework Law (Brazil, 1996). The 

world entered our home, our intimacy, through the screen of a cell phone or computer. At a 

distance, time and space were annulled and in a short time, caused by a virus, humanity was 

forced to adapt to new demands, facing its weaknesses as an urban-industrial society. 

Some public and/or private teaching schools adhered to remote educational activities, 

other schools opted only for continuous connection with students and suspension of classes in 

the 2020 school year and replanned for 2021. Educators in this context, many times, were not 

consulted in the implementation of the chosen educational policy and were not prepared to 

implement them. Due to this fact, and associated with the stress of social distance caused by the 

pandemic, the educators have been adapting to the new reality, but falling ill in the process. In 

this sense, we ask ourselves: How have educators been facing this period of educational 

mailto:clelia@ioc.fiocruz.br
mailto:marcelo.camacho@ioc.fiocruz.br
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changes and how has the teaching learning process performed by them been established? In 

order to assess the impacts of the pandemic on work and teaching models in different public 

and private institutions and to promote health for educators, an exclusive virtual platform was 

created for these social actors.  

The KSA Platform for educators is a social technology, innovative in the field of 

education. It is a virtual space for the expansion of knowledge (continuing education), 

development of skills and reconstruction of attitudes in health, as well as a space for the 

educator health care. Registered on Fiocruz virtual Campus, it was launched on October 14th, 

2020, and presents as its mission to care for those who teach. The project has already been 

approved by the ethics and human research committee of the IOC/Fiocruz under CAAE 

32236620.8.0000.5248 and opinion number 4.050.148. Our theoretical foundation is based on 

the concepts of health as a complex process (Almeida-Filho, 2011) of dynamic balance, based 

on Edgar Morin's paradigm of complexity (2003). Health promotion is based on the 

assumptions of Czeresnia and Freitas (2009), where promoting health is synonymous of life 

quality. As for the pedagogical aspects, we are based on Paulo Freire's emancipatory education 

(1996) and inspired by Bacich, Neto, and Trevisani's hybrid teaching (2015).  

The registered educator in the virtual space is invited to complete a diagnostic 

evaluation through an on-line questionnaire and semi-structured interviews with specialised 

professionals, in order to establish the educator's profile and allow the development of 

customised activities. Individual and collective activities are offered to the educator. The 

individual activities consist of sessions in three different areas: pedagogy, psychology and 

communication with a speech therapist. These receptions are offered weekly and each educator 

can benefit from reception plans that contain 10 sessions for each professional, lasting 50 

minutes in a reserved and secured room in the virtual setting with prior appointment and 
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frequent booking. The professional in the field of education (pedagogue or school 

administrator) diagnoses how the teaching-learning process has been conducted in times of 

social distance/isolation, highlighting the main difficulties encountered by educators. The 

pedagogical support consists of advice on improving the pedagogical practice based on hybrid 

teaching and active learning methodologies. With the speech therapy professional, activities 

related to their oratory, their communication with the students and their classes during the 

pandemic period are worked on. Vocal discomforts by educators are also verified, as more on-

line activities were performed in this period and how educators faced this challenge. The 

psychologist focuses his initial interview on how the educators coped with the social and 

educational changes during the pandemic, their professional identity, problems with domestic 

stress and the process of adapting to the changes.  

The collective activities take place weekly, on Wednesdays at 7:29pm. Several activities 

are offered, such as: conversation groups for exchanging experiences between educators from 

all over Brazil, thematic on-line workshops according to the educators' demands and short-

term courses. Each interventional activity was designed to evaluate in a peculiar way each 

intervention in teaching practice. The on-line conversation groups are a dialogical instrument 

for reflecting on reality, based on common themes identified by the professionals in the 

research team. Determinants that interfere in the teaching-learning process during the 

pandemic and post-pandemic of COVID-19 are discussed in order to collectively build 

solutions to this issue. The on-line workshops are conducted based on the demands identified 

in the semi-structured interviews and are actions that can be immediately put into practice by 

the teacher. 

The KSA virtual platform for educators presents the following differential features: a 

dialogue of knowledge between researchers in the area of health and environment education at 
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Fiocruz with active educators from different modalities and educational institutions from 

Brazil; Pedagogical, psychological and effective communication support aimed at contributing 

to the educator’s health and professional improvement; Development of new skills and 

attitudes in health, generating other abilities in this new educational context and continuous 

training for educators.  

The project is seven months old and is at TRL level 6. We have a running technology in 

a relevant environment but we have not yet reached our final scale. We have 320 educators 

registered in the research project, 72.8% active on the virtual Campus, and from 21 Brazilian 

states and 89 cities. The city of Rio de Janeiro has the highest number of educators with 32.5% 

of the sample. The project involves 10% of educators engaged in welcoming activities and 15% 

frequently participate in weekly collective activities. Fourteen collective activities have already 

been performed: 08 workshops (self-care, planning and reflection on time management, digital 

tools, mental health), 05 conversation groups about how to return to school with the pandemic 

underway, exchange of experiences on how we have used digital tools in the teaching-learning 

process and teacher recognition, among others. Finally, we conducted a short-term course on 

Remote Learning: paths and connections with three on-line sessions to answer questions. We 

are currently holding our conversation sessions on the Youtube channel of the KSA Platform 

for educators. 

Alongside the KSA Platform on the virtual Campus, we have three social media 

associated with the project: Instagram, Facebook and Youtube channel. The following activities 

are being planned for this year: new workshops and conversation groups, the launch of a book 

entitled Educadores sim, cidadãos também: relatos de quem ousa ensinar em tempos pandêmicos 

(Educators yes, citizens too: stories from those who dare to teach in pandemic times) and 

training courses on welcoming educators for psychologists, speech therapists and pedagogues. 
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The platform intends to contribute to improving the educator’s health and the quality of 

education for the Brazilian population. 
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INTERNATIONAL COOPERATION AND INNOVATION IN HEALTH: 
OPPORTUNITIES IN LUXEMBOURG 

 

Jan Eichbaum 
(Consulado Geral de Luxemburgo em São Paulo) 

consul@consuladoluxemburgo.com.br  

 

Luxembourg 

Luxembourg is a small country in central Europe, with a land area of 2,586 km² and a 

population of 626,100 inhabitants. It is one of the founders of the European Union and is home 

to several EU institutions and agencies, such as the General Secretariat of the European 

Parliament, the European Commission, the Court of Justice of the European Union, the EU 

Investment Bank and the European Investment Fund.  

The country is the fourth most globalised economy in the world, having a GDP of 

$71,104,919,108 and is the largest financial centre in Europe. 

Its location has dubbed Luxembourg as the “Heart of Europe”, as the country is 

bordered by France, Belgium and Germany. Three official languages are recognised in 

Luxembourg, Luxembourgish, French and German. However, Europe’s most international 

country uses English very often, especially in workplaces. In addition, a large portion of the 

population has Portuguese ancestry, so Portuguese is also a common language to be heard 

across the country. 

 

Research 

The government invests heavily in research and innovation and it is a new sector that is 

growing greatly and has been specialising in Digital Health, Diagnostics, Health Data Analytics 
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and wearables for health. During the presentation I will present information about the sector 

and its actors. Luxinnovation, for example, is an agency that fosters innovation. I will go 

through several research centres and address their research focuses. And finish addressing 

investment opportunities in Luxembourg and Europe.  

 

Luxembourg HealthTech Cluster 

The Luxembourg HealthTech Cluster is a Luxinnovation initiative for the development 

of the health innovation sector and for its international promotion. The HealthTech Cluster 

brings together research labs and companies to promote collaboration and business 

opportunities. In addition, the Luxembourg HealthTech Cluster offers support to international 

companies intending to start activities in the Grand Duchy and to companies seeking to 

establish cooperation links with Luxembourg entities.  

The Cluster offers several services such as sector mapping and bridging formulation 

between companies, partners, suppliers, customers, academia, hospitals and regulators. 

The Luxembourg HealthTech Cluster demonstrates the Luxembourg Government's 

interest in promoting the sector. 

 

House of Biohealth 

House of Biohealth is a lab and office space for established companies and start-ups. 

The space receives companies in the areas of Media, Communication and Information 

Technology; Health Sciences and Technology; and Clean Technologies. 

The facility is an infrastructure supported by the Luxembourg Government, it is part of 

the Grand Duchy's actions to develop its economy focused on innovation. 
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The Luxembourg Ministry of Economy will open a health technology incubator in 

order to support start-ups focused on Health Technologies, the incubator will host up to 600 

researchers. 

 

Personalised Medicine Consortium (PMC) 

The Personalized Medicine Consortium was created by research institutions in 

Luxembourg with the aim of supporting research and placing the Grand Duchy of 

Luxembourg in a global leadership position in terms of incorporating personalized medicine 

into the healthcare system. 

The research institutions responsible for creating it are: Luxembourg Center for 

Systems Biomedicine (LCSB), Luxembourg Institute of Health (LIH) and Integrated BioBank 

of Luxembourg (IBBL). 

The medicine consortium supports research programmes in personalised health. The 

PMC encourages the construction of collaborations between clinicians and researchers and 

fosters new synergies between them.  

The Personalised Medicine Consortium has developed a fund to leverage new 

initiatives. There have already been two calls: one in 2014/15 and one in 2020/21.  

The PMC Fund promotes cooperation between clinicians and researchers from 

different institutions. For initiative selection, priority is given to innovative projects that 

establish new connections in Luxembourg and need data before submitting an application to 

an external funding agency. 

 

 



 

118 
 

University of Luxembourg 

The University of Luxembourg (UL) is the centre of the country's research system, 

having established relationships with all other research institutions in the country and with all 

funding entities of the country. 

 

Luxembourg Center for Systems Biomedicine (LCSB) 

The Luxembourg Center for Systems Biomedicine (LCSB) is a research centre of the 

University of Luxembourg. It aims to connect systemic biology research and medical research. 

The center focuses its research on the following themes: Degenerative diseases, such as 

Parkinson’s disease; metabolomics and disease network analysis. 

 

Luxembourg Institute of Health (LIH) 

The Luxembourg Institute of Health (LIH) is a research institute that focuses its 

scientific efforts on biomedical research and public health. The themes that have priority for 

research are: cancer, immunological disorders, neurodegenerative diseases and preventive 

medicine. 

 

Integrated BioBank of Luxembourg (IBBL) 

The Integrated BioBank of Luxembourg is an institution of the Luxembourg Institute 

of Health that provides services linked to biospecimens and a biobanking infrastructure for 

applied medical research. 
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IBBL’s mission is to provide high quality bio specimens and their related data, promote 

scientific excellence, foster partnerships and support research that transforms scientific 

discoveries into health solutions. 

 

Other Research Institutions 

In addition to the institutions mentioned above, the following research institutions are 

part of the health innovation sector ecosystem: Luxembourg Institute of Science and 

Technology (LIST) - which develops prototypes of market-oriented products and services for 

public and private stakeholders - and the Laboratory of Molecular and Cellular Cancer Biology 

(LBMCC) - the laboratory is a service provider that collaborates with various chemical groups 

and companies to quantify specific natural compounds and analyse biological effects of 

compounds in relation to cell death and inflammation. 
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FIOCRUZ PROGRAMME TO  
STIMULATE ENTRENEURSHIP12 

 
Cristiane Quental (Fiocruz) 

cristiane.quental@fiocruz.br 
Maria Celeste Emerick (Fiocruz) 

celeste.emerick@fiocruz.br 

 
 
Background  
 

Fiocruz is one of the main health research institutions in Brazil. It also has a production 

complex focused on biological and pharmaceutical products and assistance units, forming a 

complete innovation chain, from basic research to production, including the testing of 

conceived products and services and their availability to society. 

However, based on the understanding that the institution is not able to explore all the 

results of its research, collaboration stands out as an essential element for innovation. In this 

sense, Fiocruz adopts as a practice several partnership models in order to innovate. 

The changes in the innovation landscape and in the Legal Framework for Science and 

Technology (2016 Law, regulated in 2018)13 have created new opportunities to perform more 

innovative actions, such as the establishment of technology-based companies (spin-offs and 

start-ups), partnerships for laboratory sharing, equipment and human resources, among 

others.  

 
12 Text extracted from: BRASIL. MS. Fiocruz. Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde. Programa 
Fiocruz de Estímulo ao Empreendedorismo. Mimeo, 2021. 
13 BRASIL. MCTI. Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016. Available on: 
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/arquivos/ASCOM_PUBLICACOES/marco_legal_de_
cti.pdf. Access on 22/04/2021.   

mailto:cristiane.quental@fiocruz.br
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In 2017, Fiocruz Internal Congress, the highest instance of institutional deliberation, 

decided that the Institution should explore the possibilities presented and create an 

environment to promote innovation based on entrepreneurship, contributing to transforming 

the reality of health innovation in the country14. 

Fiocruz Innovation Policy, published in 201815, developed from the guidelines of the 

VIII Internal Congress, details the specific directives for the promotion of scientific 

entrepreneurship that guide the creation of the Fiocruz Program to Stimulate 

Entrepreneurship. 

 

The Fiocruz Program to Stimulate Entrepreneurship (PEE) 

 
The PEE aims to foster an entrepreneurial attitude in the Fiocruz community, 

disseminating the innovation and entrepreneurship culture; offering training in innovation 

and entrepreneurship to employees; supporting the development of solutions that contribute 

to overcome relevant health problems; supporting the incorporation of the generated solutions 

to the health system through Fiocruz Units, of co-development with external partners, of its 

licensing for production by third parties; and supporting the creation and development of 

scientific-technological based companies in health, as an additional mechanism for delivering 

new products and services to society. 

The Programme is structured in two axes: Maturation support for innovation projects 

and Dissemination of innovation and entrepreneurship culture. 

 
14 BRASIL. MS. Fiocruz. Relatório final do VIII Congresso Interno da Fiocruz, 2018a. Available on: 
https://portal.fiocruz.br/documento/relatorio-final-do-viii-congresso-interno-da-fiocruz. Access on 22/04/2021. 
 
15 BRASIL. MS. Portaria da Presidência 1286/2018-PR, 2018b.  Available on: https://portal .fiocruz.br/documento 
/politica-de-inovacao-da-fiocruz. Access on 22/04/2021. 
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Axle 1: Maturation support for innovation projects  
 

 Proposals for scientific-technological based enterprises will be supported, constituted 

to explore knowledge generated in the institution (spin-offs), or innovative new 

projects/companies of external origin (start-ups), if the products and/or services proposed by 

them are of importance for public health. 

 The process begins with a pre-maturation phase of the proposal, where the groups will 

receive training and mentorship to enable their development, as well as their business vision 

and their matching of market segment / problem to be worked on.  

 At the end of this phase, a decision will be made on how to continue treating the 

projects. The Units of Fiocruz have the priority to decide if they want to internalize them or 

not. If the Unit is not interested or is only interested in the public market, then the project can 

continue in the innovation by entrepreneurship logic, which will culminate in the licensing of 

the product to a third party or the creation of a spin-off to explore it. 

 Then, a 24 months maximum duration period begins, in which Fiocruz will support 

the enterprise to reach the Product-Market fit and perform the development and maturation of 

the technology. To this end, it may provide mentors, financial resources, facilities, in a logic of 

sharing laboratories and activating the Institution’s service platforms, as well as the external 

ones. It will also provide legal support, and will monitor emerging intellectual property issues 

where necessary.  

 The policy is to postpone the decision to leave Fiocruz until a more robust enterprise is 

achieved, where links with the external ecosystem has already been established, adequate team 

and defined customers, in order to maximize the enterprise’s chance of success.  
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When a spin-off is created, the relationship with Fiocruz becomes contractual, with 

remuneration through royalties for the investment made by the Institution. The current model 

does not foresee direct or indirect equity participation by Fiocruz in the spin-off to be 

eventually created. 

 

Axle 2: dissemination of innovation and entrepreneurship culture 
 

 The creation and dissemination of innovation and entrepreneurship culture sustain the 

Programme and go beyond arousing the community's interest in participating in the PEE. 

Entrepreneurship skills have positive effects on the entire Institution, especially in the 

transition from basic research stimulus models to translational science or applied research, 

such as the development of projects by result, the better relationship with risk, team 

management, etc. However, this culture needs to spread to the areas of management and 

support for innovation, under penalty of making it unfeasible – especially in a public 

institution. 

 
The activities of this axis must cover:  

a) Training actions such as (i) inclusion of subjects in courses promoted by Fiocruz, (ii) 

training of Fiocruz creators in entrepreneurship activities and (iii) training of the 

innovation management areas; 

b) Realization of events that seek to encourage and disseminate entrepreneurship and 

promote the interaction between different actors of the innovation ecosystem. 

c) Virtual communication channels operation, in order to disseminate information and 

interactivity.   
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d) Valuing involvement with innovation, both in the employee's career and in the 

academic training offered to students, as well as enhancement of partnership with 

industry. 

 
Current situation 
 

The PEE does not actually exist yet. The program and its norms are under evaluation 

by the Presidency and, once approved, will be submitted to the evaluation of Fiocruz Units.  

It is, however, working with 3 pilot cases, to empirically test and develop the proposal. 

Therefore, the cases are deliberately quite different. They deal with different technologies (a 

biosensor for early diagnosis of breast cancer; a device for neurophysiological diagnosis; a 

digital platform for the care of dependent elderly people), in different stages of maturation. 

They are operated by teams that are quite different in composition, with different degrees of 

qualification in innovation and entrepreneurship, coming from different Fiocruz Units.  

This work has shown committed teams and Technological Innovation Centres - 

Central and involved Units - key partners in this process, committed. It has shown that the 

PEE is effectively contributing to the acceleration of the project. But, in the same way, the need 

for harmonization of institutional understanding on the subject and improvement of 

organizational workflows. 
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APTAMER-BASED BIOTECHNOLOGY FOR  
OVARIAN CANCER DIAGNOSIS 

 

Aline dos Santos Moreira (Fiocruz/RJ) 
 Rayane da Silva Abreu (Fiocruz/RJ) 

Cláudia Bessa Pereira Chaves (INCA) 
Anael Viana Pinto Alberto (Fiocruz/RJ) 

 Wim Degrave (Fiocruz/RJ) 

 Mariana Caldas Waghabi (Fiocruz/RJ) 

mariana@ioc.fiocruz.br16  
 

 

Cancer is one of the worldwide leading causes of mortality, killing about 9 million 

people each year. Around 60% of cancer cases are diagnosed at an advanced stage and as a 

result of late diagnosis, in addition to a smaller chance of cure for the patient, the cost of 

therapy can increase by up to 80%. Investing in early diagnosis means reducing the impact of 

cancer on the population and the public budget. Many types of cancer, of high public health 

relevance, can be cured if detected correctly at an early stage and treated appropriately. Cancer 

treatment is still based on invasive methods with limited specificity such as chemotherapy, 

radiotherapy and surgery. The major disadvantage of conventional therapies is based on the 

specificity lack of their mode of action, which can cause serious side effects through the death 

of normal non-cancerous cells. The limited efficacy of drugs is currently one of the main 

barriers to cancer treatment, mainly due to insolubility, systemic toxicity and drug resistance, 

compounded by debilitating side effects. Therefore, the search for promising strategies for 

 
16 The authors are from the Laboratory for Functional Genomics and Bioinformatics, Oswaldo Cruz 
Institute - FIOCRUZ/RJ; Oncological Gynaecology Laboratory; Clinical Research Division and National 
Cancer Institute. 
 

 

mailto:mariana@ioc.fiocruz.br


 

126 
 

diagnosis, more accurate prognosis, and new therapeutic approaches is crucial for an effective 

treatment with minimal side effects.  

Ovarian cancer is one of the ten most common cancers in women, considered the most 

fatal among gynaecological tumours. The detection of these tumour types currently presents 

important limitations, hindering the effectiveness of the treatment and therefore patient 

survival. Specific molecules produced by tumours can be used as biomarkers and are 

considered good targets for diagnosis. In this way, the use of aptamers is an important tool that 

can be applied to improve the specificity in tumour diagnosis and personalized therapy. 

Aptamers are small single stranded synthetic oligonucleotides capable of binding with high 

specificity to a molecular target and are promising due to their unique pharmacokinetic 

properties: they are not immunogenic and are susceptible to chemical modifications and 

nanoparticles bioconjugations, imaging agents and therapeutic drugs. Thus, the application of 

this technology can generate diagnostics for rapid and preventive detection that improve the 

life expectancy of patients with ovarian tumours. The main objective of this project is the 

creation of a specific method for diagnosing ovarian tumours, which differentiate benign 

tumours, metastatic and non-metastatic, for application in liquid biopsy and magnetic 

resonance imaging. Therefore, the Cell-SELEX method was applied to select specific aptamers 

for each type of tumour considering its condition as: benign, metastatic and non-metastatic. 

Cell-SELEX is an aptamer selection method in whole cells, especially for the detection of 

surface proteins that are overexpressed in tumour cells. The use of Cell-SELEX presents 

advantages, as it is based on the aptamer selection against surface molecules of living cells, 

which maintain their native conformations and thus preserve their biological functions. 

Although the use of this methodology is being explored in several diseases, its 

application in ovarian tumours has an innovative aspect and will contribute to the 
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technological development of public health in Brazil. Since there is still no method with reliable 

sensitivity and specificity for the early diagnosis of ovarian cancer, and because they are 

molecules capable of binding with high specificity to a target, aptamers represent an important 

tool to improve the specificity of diagnosis (and even for post treatment monitoring), could be 

explored for the use as marker molecules to assist in imaging examinations. Similarly, they can 

be considered strong candidates for therapeutic support as drug carriers. Thus, the application 

of this technology can lead to a more accurate and rapid detection as ovarian cancer tracking, 

with consequent improvement in the life expectancy of these patients and reduction of  

public costs. 
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SEMPI’S INITIATIVES TO STIMULATE INNOVATION IN LIGHT  
OF THE NEW S&T LEGAL FRAMEWORK 

 

Paulo Cezar Resende de Carvalho Alvim 
(Ministry of Science, Technology and Innovation – MCT&I) 

 

On October 29th, 2020, Decree No. 10,534 was published, establishing the National 

Innovation Policy (PNI), whose purpose is to guide, coordinate and articulate the strategies, 

programmes and actions to foster innovation, as well as to establish mechanisms for 

cooperation between the states, the Federal District and the municipalities to promote the 

alignment of federal initiatives and policies to foster innovation with the initiatives and policies 

formulated and implemented by the other federative entities. It aims to respond to historical 

problems, notably the low innovation level of Brazilian companies, and the insufficient 

coordination of different areas of government to deal with the problem. 

The decree is the result of a work led by the Ministry of Science, Technology and 

Innovations (MCTI), through the secretariats of Entrepreneurship and Innovation (SEMPI) 

and of Financial Structures and Projects (SEFIP), with the participation of other actors from 

the National System of Science, Technology and Innovation (SNCTI), as part of an effort by 

the State to overcome the Brazilian challenges that prevent better results in innovation, in 

economic and social development, as well as to insert the country in the highly competitive, 

digital, connected and globalized international system. 

It is also worth mentioning that the National Innovation Policy was built from a long 

process of diagnosis, workshops, interviews, and a public consultation at the end of 2019. The 

policy is structured in six axes: promotion, innovation culture, technological base, market for 
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innovative products, educational systems and intellectual property. Action guidelines are 

defined for each of these axes, which will be broken down into initiatives and action plans.  

The decree provides for the establishment of the Innovation Chamber as a collegiate 

instance presided over by the Civil House and with the participation of 10 ministries, 

responsible for approving the Strategy and Action Plans, as well as defining the government’s 

priorities for action in this area. Within the Chamber, it will be possible to establish thematic 

consultative groups to develop specific solutions, seeking greater cohesion and synergy of 

government actions on the subject. On May 11th, 2021, the Chamber conducted its second 

meeting and approved the Innovation Strategy, which foresees more than 250 million from the 

Federal Government and support to Innovation. 

The National Innovation Strategy, on the other hand, establishes the initiatives, which 

are the instruments to achieve the policy’s objectives. The axes of action that permeate the 

design of the policy and strategy are the expansion of professional qualification through the 

technological training of human resources, innovation fostering, stimulation of technological 

knowledge bases for innovation, stimulation of the market development for innovative 

products and services, dissemination of the entrepreneurial innovation culture and knowledge 

protection. In addition to the specific objectives for the axes of action proposed in the National 

Innovation Policy, the National Innovation Strategy must include in its text the prioritization 

of the proposed strategic initiatives.  

Another very important point that is worth mentioning was the approval of the project 

that establishes the Legal Framework of Start-ups by the Federal Senate on February 24th. 

Approved with 71 votes in favour and none against, the initiative aims to improve the business 

environment for entrepreneurship and innovation; increase the supply of capital for 

entrepreneurship, generate greater legal security for entrepreneurs and investors and facilitate 



 

130 
 

the contracting of solutions from these companies by the State. Although it has already been 

approved by the Chamber in December 2020, the text was modified in the Senate and, 

therefore, will return for further analysis by the deputies. The proposal had the participation of 

the MCTI and the Ministry of Economy since its elaboration. 

Important points of the Legal Framework are: the creation of a simplified regime for 

government purchases of start-ups; the concept of “regulatory sandbox”, which facilitates the 

adoption of new technologies; the permission for the research and the development resources 

resulting from concession contracts be applied in start-ups; the protection of investors’ rights, 

among others. When they become law, the new rules will apply to companies that meet certain 

requirements, such as: have gross revenue of no more than R$ 16 million in the previous year; 

have been registered for up to ten years in the National Register of Legal Entities of The Special 

Department of Federal Revenue of Brazil of the Ministry of the Economy; and present an 

innovative business model for the generation of products or services; among others. 

In parallel to the construction of the Legal Framework, the Ministry acts in the support 

of start-ups through different programmes, among which the Centelha Programme stands out. 

Aiming to encourage the creation of innovative ventures and disseminate the entrepreneurial 

culture in Brazil, the program will offer training, financial resources and support to transform 

ideas into successful businesses. The initiative is promoted by the Ministry of Science, 

Technology and Innovation (MCTI) and by the Financier of Studies and Projects (FINEP), in 

partnership with the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) 

and the National Council of State Foundations for Support to Research (CONFAP), and 

operated by CERTI Foundation. 

The first edition of the program, which began in 2019 and had an investment of R$ 40 

million, involved 19 states and achieved expressive results. In 2020, the Centelha Program 
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surpassed the mark of 15 thousand innovative ideas submitted throughout the country, 

involving more than 38 thousand entrepreneurs in the teams and disseminating the 

entrepreneurial culture in more than a thousand Brazilian municipalities. These numbers place 

Centelha as the biggest incentive programme to innovative entrepreneurship ever performed 

in Brazil and also among the biggest in the world. 

In August 2020, MCTI launched the 2nd national edition of the Centelha Program, 

with an investment of R$ 105 million. The programme’s executing teams in the states have 

already been trained and the enrolment period for interested entrepreneurs should occur at the 

beginning of the second semester of 2021. 

Now, I would like to highlight some actions that we have been focusing on, especially 

on the development and innovation issue in the area of health. The Ministry of Science, 

Technology and Innovations is part of five thematic chambers created by the Federal 

Government, aimed at the technological development of strategic sectors for the country’s 

development. One of them is the Chamber of Health 4.0. Launched in January 2020, it is 

coordinated by the Ministry of Health, in partnership with MCTI, encouraging the 

participation of members of universities, science and technology institutes, private initiative 

and other relevant actors in the innovation and health scenario, with the participation of states 

and municipalities. The goal is to identify and discuss relevant issues, seek synergies, align 

actions, articulate and propose initiatives for the implementation of IoT solutions focused on 

the health area.  

Some of its projects are: The Telemedicine University Network – RUTE; Innovation in 

the Health Area - Inova InCor; the Hospital 4.0 - Smart Hospital; the Innovation Center on 

Artificial Intelligence for Health – In. Lab; and Laura Platform - a solution that uses artificial 
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intelligence (AI) to improve clinical triage, especially in cases of clinical deterioration, such as 

sepsis (hospital infection). 

Another very relevant initiative was the creation, in July 2020, of the GT-Farma, which 

aims to discuss and formulate a proposal for a technological development and innovation 

incentive policy aimed at the sectors of pharmaceutical inputs and medicines. One of its 

challenges is to promote the strengthening and expansion of the production of national active 

pharmaceutical ingredients (APIs). 

In addition, SEMPI is part of the Interministerial Committee on Assistive Technology 

(CITA), which works on the construction of the National Plan for Assistive Technology 

(PNTA), based on the guidelines, objectives and axes established in Decree No. 10.645, of 

March 11, 2021. 

CITA has a period of 90 days, starting on March 12th, the publication date of the 

aforementioned Decree, to present a proposal for a PNTA to the MCTI. The Plan has the 

potential to benefit about 46 million people, according to the 2010 IBGE demographic census. 

Its main guidelines are: the elimination, reduction or overcoming of barriers to social inclusion 

through the access and use of assistive technology; fostering research, development and 

innovation for the creation and implementation of products, devices, methods, services and 

assistive technology practices; fostering entrepreneurship, national industry and productive 

chains in the area of assistive technology; promoting the insertion of assistive technology in the 

work, education, care and social protection; and the prioritisation of actions aimed at 

developing individual autonomy and independence. 

This Plan will guide the actions of the State to support research, development and 

innovation of products, devices, methodologies, services and practices in assistive technology, 

as a means of promoting the development of autonomy and independence of individuals, 



 

133 
 

aiming at overcoming social exclusion, barriers to accessing education, health and the 

complete exercise of citizenship. 

In September 2020, the Ministry of Health and the MCTI launched, in partnership with 

FINEP, a public call with the purpose of fostering research, technological development and 

innovation in projects involving technological risk and/or contributing to the technological 

update of SUS in Assistive Technology, in order to promote independence, autonomy, social 

inclusion and improvement in the quality of life for people with disabilities, elderly people and 

others with reduced mobility, as well as facilitating the performance of these people in their 

daily lives. 

A total of 68 qualified proposals were evaluated in the first phase, resulting in 34 

projects selected. The quality of the proposals was reflected in the approval of around R$ 24 

million in projects within the scope of ICT-company cooperation (15 projects approved) and 

approximately R$ 33 million in economic subsidy (19 projects approved), totalling more than 

R$ 57 million mobilized in the announcement. 

Assistive Technology can be defined, according to Law No. 13,146/2015, as “products, 

equipment, devices, resources, methodologies, strategies, practices and services that aim to 

promote functionality, related to the activity and participation of the person with a disability or 

with reduced mobility, aiming at their autonomy, independence, quality of life and social 

inclusion”. 

With the promotion of these projects, the Ministry expects to contribute to a State 

policy that enhances the technological development and innovation in the country, aiming at 

the commercialisation of products and services with high aggregated value, in order to reduce 

the technological deficit and achieve national sovereignty in the Assistive Technology segment. 
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The MCTI has also maintained close relations and cooperation actions with several 

countries. An example is the recently launched - in March 2021 - Telemedicine University 

Network - RUTE-Chile. Its objective is to promote the development of telehealth, articulate 

training initiatives, research, development and innovation, with special emphasis on 

technology transfer in telemedicine and telehealth in Chile, establishing the use of health 

information technologies and enabling exchanges and collaboration with other entities and 

national and international networks that have similar goals.  

RUTE-Chile is one of the projects executed by RNP and is an important expansion of 

the Collaboration Network of RNP's Telemedicine Platform, which may be subsequently 

replicated in Colombia, Mexico and Ecuador, by agreements signed between RNP, RedCLARA 

and the academic networks of these countries. 

Since March 2020, a very relevant part of the work developed by SEMPI has sought to 

assist in combating the new coronavirus. In partnership with FINEP, we launched some public 

calls that will certainly bring many gains not only in the combat against COVID-19, but so that 

science can be better prepared for future challenges. One of these calls, worth R$ 132 million in 

non-reimbursable resources from the National Fund for Scientific and Technological 

Development - FNDCT, comprehended the following thematic lines:   

 

• Innovative solutions in mechanical lung ventilators and supplementary life support 

equipment pertinent to combating COVID-19; 

• Innovative solutions for diagnostic tests and biosensors, reagents and associated 

supplies to meet actions related to combating COVID-19; 
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• Innovative solutions for protection masks and decontamination, disinfection and 

sterilisation equipment and systems to meet actions related to COVID-19, aimed both 

at reducing the viral load in environments, equipment and consumables, as well as 

their manipulation and containment aiming at biosafety, bio protection and 

biodefense. 

 

The main focuses of the selected projects, coming from the five regions of Brazil, are: 

staff protection in the medical-hospital care chain, the reduction of international dependence 

and the development of equipment for the resumption of post-pandemic activities. 

Another call specifically focused on innovative technology solutions for products, 

services and processes implemented by start-ups and technology-based companies applied to 

the COVID-19 pandemic environment. The public selection aimed to grant economic subsidy 

resources for the development of innovative solutions by start-ups and technology-based 

companies, preferably in cooperation with STI, in order to meet the demands of the public and 

private sector, for prevention, mitigation, identification and fight against COVID-19.  

Implemented and concluded in a record time, due to the urgency and importance 

required by the thematic, the public call received a total of 236 proposals from all over the 

country, totalling R$ 96.9 million in demand. 

After a rigorous merit analysis process, 81 proposals were qualified, of which 53 will 

receive non-reimbursable resources. The selected projects together reach a total of R$ 21.6 

million with an average value of around R$ 400 thousand reais. 

Attempting to address a broad spectrum of solutions to help combat COVID-19, the 

public call franchised 14 thematic areas with solutions coming from across the country. The 

topics encompassed from remote health services aimed at the service scalability in activities 
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such as diagnosis, treatment and prevention, to tools and products for the reduction and 

prevention of infection, including nanotechnology fabrics, as well as virus detection systems 

and viral load measurement in environments and equipment. 

Proposals for collaborative robots for hospital activities involving patients in 

contaminated environments, among other themes considered relevant in the context of this 

pandemic were also foreseen. 

A total of eight approved proposals (15%) come from the Northeast, two solutions 

(4%) come from the Midwest, 21 (40%) come from the South region and 22 proposals (42%) 

come from the Southeast region. 

A third call aimed at granting economic subsidy resources for the development of 

innovative solutions, involving significant technological risk, as well as for the development of 

Personal Protective Equipment (PPE) and Collective Protective Equipment (CPE), aiming at 

biological safety and the staff protection of the COVID-19 medical-hospital care chain. In total, 

R$ 8 million was invested in ten projects. 

Another project that SEMPI - also in partnership with FINEP - is supporting is the 

production of alcohol gel with alternative raw material. The project is networked by UFPR, 

UFRJ, UFPB, UFG and is supported by SENAI Biosynthetic. 

One of the objectives of the initiative was to find an alternative raw material to 

Carbopol for production, considering the high demand for the product. Thus, the UFPR 

research team tested different cellulose-derived polymers with potential application in alcohol 

gel, among them hydroxyethyl cellulose (HEC) and hydroxypropyl methylcellulose (HPMC). 

The two polymers were presented, in pilot tests, as an alternative to use in 70% alcohol gel 

formulations. 
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Another important result was the development of a cheap and accessible method for 

quality control, using a simple and easy-to-handle equipment - the Gay Lussac alcoholometer - 

to determine the alcohol content in samples of alcohol in gel.  

The group also promoted a voluntary action of alcohol gel production and donation, 

aiming to supply the demands of the Municipal Health Secretariats and Hospitals of Curitiba 

and the Metropolitan Region. So far, about 9.5 tons of alcohol gel have been produced for 

donation. (Website: www.biopol.ufpr.br). 

The other main focus of SEMPI’s activities to fight the new coronavirus is the search to 

increase the supply of pulmonary ventilators, equipment capable of maintaining the patient’s 

life, whose lungs are devastated by the disease, until his/her recovery. 

One of the supported projects was proposed by Eldorado Institute and aims to identify 

one to two projects of Low-Cost Mechanical Lung Ventilators with maturity to start the 

process of clinical evaluation, certification, registration with the National Health Regulatory 

Agency and transfer to scale production. In addition, it is intended to structure the ecosystem 

for production, maintenance and guarantee of efficacy and safety for the patient from the 

installed base of Mechanical Lung Ventilators in Brazil. 

SEMPI also supported, with its own budget resources, a project to develop a 

pulmonary ventilator in partnership with the Paraíba Technology Park and the Semi-Arid 

National Institute. 

Representatives from the secretariat also participated in the articulation with other 

organs and evaluation committees of initiatives led by other institutions, seeking to contribute 

with the support to a larger number of projects aimed at the development of pulmonary 

ventilators. 

http://www.biopol.ufpr.br/
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Finally, the COVID-19 epidemic highlighted a shortage of personal protective 

equipment for health professionals, not only doctors and nurses, but all those involved in 

assisting the population, whether in administration, in hospital cleaning, etc. Faced with the 

impossibility for the industry to quickly supply all the demand for equipment, such as face 

masks with N95 filter, for example, some countries have sought alternative solutions, such as 

decontamination for the reuse of some items. 

In this context, SEMPI supported, with R$ 50 thousand, a project by the University of 

Brasília that seeks the construction of devices for irradiating ultraviolet light energy and the 

establishment of operational procedures for biological decontamination and the reuse of 

protective equipment. 
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BIOTECHTOWN EXPERIENCE: FROM LAB TO LIFE 

 
Ana Luiza Maggi Marcatto (BiotechTown S.A) 

ana.marcatto@biotechtown.com  

 

The highly competitive Biotechnology and Life Sciences market demands that 

companies operating in this segment, whether new companies or established organizations, 

optimize costs and accelerate the development of their products so their insertion and 

positioning in the market can have minimized risks and greater chances of success. 

Although in need of updates, mappings of the biotechnology market conducted in 

Brazil between 2001 and 2013 point to the constant growth of this segment in the country. The 

most recent mappings conducted by ABDI in 20121 and by Bianchi in 20132 identified the 

existence of 175 to 240 biotechnology companies installed in the country. An interesting data, 

about the segment’s potential, comes from a publication conducted by SINDUSFARMA in 

2017, which pointed out that the Brazilian biopharmaceutical and biotechnology market 

moved about 18 billion dollars3.  

The segmentation of the biotechnology market in Brazil indicates that most companies 

work in the area of human health (34%). As for geographic distribution, the largest number is 

located in the Southeast region, around 79%, with 65% located in just two states of the 

federation: São Paulo and Minas Gerais. The city of São Paulo concentrates the highest 

percentage, around 18%, followed by Belo Horizonte, with 13%. Both cities are considered 

important biotechnology development hubs, comprising a robust ecosystem formed by 

industries, start-ups, incubators, accelerators, research centres, universities and government 

institutions. Brazilian bioscience and biotechnology companies are mostly young companies. It 

mailto:ana.marcatto@biotechtown.com
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is estimated that about 70% of companies are up to 10 or 12 years old, being created, mostly, 

after the year 2000. 

Creating an adequate environment for the development of innovative businesses is 

essential and, in this context, business incubators and accelerators play a fundamental role. It is 

estimated that around 50.3% of biotechnology companies existing in Brazil are or have already 

been incubated in a hub. There are 140 “incubators” in Brazil, but the vast majority do not 

have adequate and sufficient laboratory and production infrastructure to support 

biotechnology companies in their initial stages of product development and prototyping. The 

situation can be applied to most of the accelerators present in the country. This situation 

substantiates the great importance of interactions with Brazilian universities and research 

centres for the emergence and viability of Brazilian biotechnology companies. The studies 

mentioned above show that 70% of companies maintain formal relationships with academic 

institutions, based on partnerships established for the common development of products and 

processes, use of the physical laboratories structure, use of a workforce composed of 

scholarship students, know-how in licensing technologies and joint patent deposits. 

Regarding the profile of the sources of financial resources used by Brazilian 

biotechnology companies, reported data point to the intense use of their own resources 

(corporate capital and reinvested profits) and public sources of resources. Private venture 

investments such as seed capital, entrepreneurial capital and angel investors, as well as 

corporate partnerships are available sources of resources, but used by a limited proportion of 

companies. Only 10% of companies reported having received exclusively private capital and 

28% declared having received both (public and private resources). Most companies (62%) 

declared that they had not raised any form of private4 resource. The data presented show that 

Brazil has a great growth potential not only in the number of companies, but also in the quality 
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of its products and services and consolidating its relevance in the biotechnology segment. This 

requires investing in research and development and promoting dialogue and relationships 

among the various stakeholders in the ecosystem, such as entrepreneurs, researchers, 

universities, consumers, investors, and the community.  

It is precisely in this context of opportunities and need for mapping and minimizing 

risks that BiotechTown's value proposition is inserted. Aware that businesses in the areas of 

Biotechnology and Life Sciences have specific characteristics and need specialized support for 

their development, BiotechTown, a private company, focused exclusively on business 

development in the areas of Biotechnology and Life Sciences, founds its operation, based on 

deep knowledge of the segment, on its physical infrastructure with state-of-the-art technology 

and on the potential for innovation and connections that the hub provides. Located in the 

metropolitan region of Belo Horizonte, BiotechTown stands out in the biotechnology scenario 

as one of the main and most complete business development hubs in the biotechnology sector. 

Supported by scientific, technological and market knowledge, it serves bio businesses of all 

sizes in its different phases, from research to go to market and market expansion. It offers 

unbureaucratic access to its own laboratory infrastructure and production plant, as well as 

coworking and rooms, in an environment that promotes connections and boosts the 

ecosystem. 

BiotechTown operates on different fronts, led by its 3 business units. The first of them, 

started in 2018, was the Business Developer unit, through the conduction of the Business 

Development Program (PDN). The PDN aims to enable Biotechnology and Life Sciences start-

ups to position themselves in the market with success and stability. With its own methodology 

and understanding the needs of each business, the Program allows the growth and 

professionalization of the enterprises. This way, a side-by-side work is done with the 
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entrepreneurs, with deep and specific themes taught by a multidisciplinary and experienced 

team. In addition to business acceleration, BiotechTown provides financial support to the start-

ups selected for the Program and, since 2020, grants hours of use of its laboratory and 

production infrastructure, totalling an investment of R$400 thousand per start-up. Through 

the Business Development Program, BiotechTown has already boosted more than 21 

companies, having invested R$5.4 million in these businesses. The Business Developer also acts 

in the market insertion of new products from existing companies, offering support in areas that 

include regulatory issues, open innovation, market intelligence, technology prospection, 

among other solutions, with access to an extensive network of mentors and partners, 

laboratories, research centres and universities.  

The other two BiotechTown business units base their value propositions on offering 

specialized solutions in physical infrastructure. Open Lab is a fully assembled and structured 

laboratory environment for conducting and hosting research projects. It also allows companies 

quick and easy access to equipment and professionals with predictable costs and without 

capital immobilization. The business model is flexible and the operation is customized to the 

companies’ needs and possibilities. The CMO (Contract Manufacturing Organization) offers 

customized services for the development and validation of pilot batches and the production of 

commercial batches, minimizing the costs of the production process and the investments 

involved.  

To enable the growth of companies, BiotechTown minimizes the inherent risks in the 

management, technology and production processes, offering to the market all stages of the bio 

business in one place. 
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CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF THE  
ST&I LEGAL FRAMEWORK 

 

Gesil Sampaio Amarante Segundo (UESC/FORTEC)17  
gsamarante@uesc.br e gsamarante@fortec.org.br 

 

Introduction - For a STI system to work 

The analysis of Science, Technology and Innovation (STI) systems traditionally takes 

into consideration the diversity and robustness of institutions and policies directly focused on 

related themes, both from the point of view of physical laboratory infrastructure, personal 

skills, involving not only researchers and technicians, but also professionals operating in 

planning and management instances of this system. Completing the tripod, the evaluation of 

the system frequently involves financing and development instruments that allow the 

maintenance, updating and operation of infrastructure, work and the exchange of information 

between professionals and policy management, in different spheres. 

In recent decades, it has become increasingly clear the importance of the regulatory 

aspect as a fourth relevant item for the construction, maintenance and evaluation of the 

national STI system (SNCTI). Not only from the point of view of implementing incentive, 

fostering and financing policies, through specific legal instruments (such as the Informatics 

Law, or the Law of Good), but in a broader sense, also covering operational standards that 

regulate the functioning of agents, the use of the infrastructure allocated to STI actions, as well 

as the use of the purchasing power of State18. 

 
17 Affiliation: State University of Santa Cruz (UESC) and National Forum of Innovation and Technology 
Transfer Managers (FORTEC). 
18 Check recommendations by Mazzucato and Penna (2016). 

mailto:gsamarante@uesc.br
mailto:gsamarante@fortec.org.br
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This is much more important in the case of Brazil, where public institutions are 

responsible for the vast majority of the scientific and technological production (CROSS et al, 

2018). 

The positive tradition of our legislation, combined with the very usual and often 

uncommitted interpretation as the purposes of institutions and policies, of the legality 

principle (which states that in a public environment it is only allowed to do what the Law 

expressly authorizes, even if this makes the obvious impossible) leaves very little scope for the 

public agent to act, both in finalistic and managerial positions. It also leaves it particularly 

hostage to flaws in the standards construction, especially those that provide room for diverse 

interpretations, or circular logics that trap actions in whirlpools from which not even the light 

of good management and operational techniques escapes. 

A further aspect that often hinders rather than helps the effectiveness and efficiency of 

public policies and institutions is the universal norms operating without adequate “translation 

layers” over all the different organs and policies in public administration, such as the laws 

4.320/64 (BRAZIL, 1964) and 8.666/93 (BRAZIL, 1993).  

STI activities have in common the goal of doing what has never been done before. This 

obviously involves a frequent succession of actions not always standardized, generally 

following the most recent experience mediated by peer approval and necessarily the scientific 

method. It is not necessarily compatible with the precepts of “lowest price” and watertight 

separation between expenditure items, rubrics or other simplifications perfectly suited to the 

execution of controllable activities and results that are expected to be predictable.  

Even the most technically correct execution of research work may result in non-

fulfilment of the original goals or even generate unexpected positive effects, sometimes better 
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and more impactful than those initially foreseen, but still diverse in nature. There is, therefore, 

an inherent risk of failure, which in itself should not be subject to any penalty. 

It used to be true dialogue of the deaf the conflict between the instances of control and 

scientists, jealous of its strategic objectives, both correct, but often incorrectly framed by the 

rules for real situations. An important moment of this non-dialogue is symbolized by the 

Collection of Understandings of the Office of the Comptroller General (CGU) and the Ministry 

of Education (MEC) about Support Foundations (CGU, 2013). 

It is certain that nothing harms the economy and efficiency more than poorly executed 

research from the scientific/technological point of view, even if it is administratively 

impeccable. And nothing more against public interest than punishing those who have achieved 

scientific or technological success because of technicalities often imposed rather by 

inadequacies of the norm than of the work achieved.  

The extreme situations illustrated above, in addition to a dense intermediate spectrum, 

lead, on the one hand, to having our institutions in the uncomfortable situations of “slower 

wagons” that undermine the collaboration compositions, and, on the other hand, the position 

of laggards in several rankings, comparisons and other competitive situations. In fact, the 

often-dual performance, alternating cooperation and competition, is an interesting common 

feature between academic and business activity, even though the desired rewards are different. 

The emergence of improvised solutions over time to avoid making end-activities 

unviable is often short-lived or only ends up postponing the impasse and conflict, besides 

creating another fragmented layer of understandings and “effective norms”, brought about by 

several interpretations, which distances us from having a National System in fact (and in law), 

hinders collaboration and unbalances the competition for resources, prestige and the real 

notion of competence. 
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The social construction of MLCTI 

Due to years of perception of problems brought by the inadequacy of the current 

normative framework, due to the insufficiency of palliative solutions produced so far, restricted 

to places, institutions and specific situations, the scientific and technological community was 

increasingly requesting for a solution through more profound and structural changes. This in a 

scenario of (so far) growing resources available for STI promotion, which made these 

regulatory barriers even more visible and frustrating. 

An important moment of this demand was the 4th STI National Conference, held in 

May 2010, where the normative aspects were intensely debated, with a specific chapter 

dedicated to the topic in the Livro Azul (Blue Book) (BRASIL, 2010). 

As a result of a series of other events and subsequent movements, an initial proposal, 

elaborated by CONSECTI (National Council of Secretaries for STI Affairs) and by CONFAP 

(National Council of State Research Support Foundations) was eventually brought to the 

National Congress and converted into bills in the Chamber and in the Senate, having assumed 

the PL number 2177/2011 (BRASIL, 2011). 

It is important to remember that the relationship between the scientific community 

and industry (or the business sector in general) in Brazil has always lacked strong structural 

bonds, with a detachment often marked by political, cultural and historical aspects, stronger 

than allow to expect the natural difference of objectives or the proverbial difference of times, 

common throughout the world. Despite this, collaboration between academia and industry in 

scientific production was already growing strongly, as indicated by the report of Web of 

Science Group (2019). 
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In part, this distance is fuelled and perpetuated by the particular difficulty of dealing 

with private resources when invested in public institutions. An additional layer of time and 

impossibilities is added to this. The time of (often prohibitive and ungovernable) 

administrative procedures. The result is that even when there is a perfect alignment of 

interests, strategic and technical-scientific, between academics and entrepreneurs, demands 

and impediments often located beyond reasonableness impose an extra layer of risk, apart from 

the technological. 

The perception of the importance of collaboration between these segments for the 

growth of institutions, companies and government development policies, as well as the spirit of 

the theories in vogue for the Triple Helix or the Sábato Triangle (ETZKOWITZ, H.; ZHOU, 

2017), in addition to years of experience of this gradual approximation strengthened by 

policies enabled through the Innovation Law (BRASIL, 2004) and others policies, eventually 

resulted in a historic alignment of efforts, developed over dozens of meetings of the Working 

Group organized by Deputy Sibá Machado (PT-AC), rapporteur of PL 2177/2011, several 

public hearings held in Congress and seminars organized in most states of the country. 

The work group (GT) of PL 2177/2011 had the participation (with greater or lesser 

frequency and intensity) of members of various entities representing segments of the scientific 

community, the business community, specialized institutions, transversal specialties and 

public, civil and military organs, both at the federal and state levels (FIOCRUZ was an 

uninterrupted and valuable presence in this process). It was an effectively extensive and intense 

effort that resulted in the normative set represented by Constitutional Amendment 85 

(BRASIL, 2015), Law 13.243/2016 (BRASIL, 2016) and Decree 9.283/2018 (BRASIL, 2018), 

known as the STI Legal Framework. 
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Regulatory update in states and municipalities 

As a result of the effort represented by the STI Legal Framework at a federal level, in 

the sense of having a truly national system minimally cohesive and coherent, several states and 

even some municipalities have updated or created their local norms and policies, with a greater 

or lesser degree of coherence with the federal instruments.  

It is important to emphasize that, with the inclusion of research, science, technology 

and innovation topics in article 24 of the Federal Constitution, of the Competing Legislation, 

most of the provisions contained in Law 13.243/2016 are already valid for states, the Federal 

District and municipalities. However, remain, in particular, the provisions directly affecting the 

local civil service, which significantly affect the contribution size of the personnel involved. In 

addition, it is necessary to provide security to the actions of local governmental instances 

devoted to STI, particularly the STI Secretariats and Research Support Foundations (FAPs). 

There are, unfortunately, examples of regulatory reforms in federation units that fell 

short of expectations and states that have not yet done so, even 5 years after Law 13.243/2016. 

The vast majority of states have not even regulated their Innovation Law (CNI, 2020). 

 

Institutional Innovation Policies 

In a similar way as in the case of states, many Scientific, Technological and Innovation 

Institutions (STI, as defined in Law 10973/2004 in the amended version by Law 13.243/2016) 

have not yet made the necessary update of their internal rules, with important emphasis for the 

construction of the Institutional Innovation Policy (BRASIL, 2019), defined in article 15-A of 

Law 10,973/2004 and (for federal STI) in article 14 of Decree 9,283/2018. 
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The construction of the Policy is important in several aspects, whether for the effects of 

internal clarification and of external partners about the possibilities, objectives and priorities of 

the STI as well as for the clear adoption of specific procedures. In addition, the internal 

discussion process is of a great importance for the success of the Innovation Policy and for the 

positioning of STI as part of the efforts of public policies for national, regional and local 

development.  

 

Important challenges and opportunities 

There are, in addition to the above, several important challenges for the full success of 

the MLCTI. One of them is the expected resistance in implementing the determinations of the 

Framework, as an important example the unjustifiable clinging to the restriction standards for 

reallocations and transfers between expenditure categories, already allowed in § 5º of article 

167 of the Constitution, in article 12 of Law 13.243/2016 and in article 46 of Decree 

9.283/2018.  

There were vetoes to Law 13.243, which proved to be counterproductive. In addition, 

necessary improvements detected at the time of the bill (PL) discussions in the Senate were also 

included with part of the vetoed items in Senate Bill (PLS) 226/2016 (BRASIL, 2016), to 

prevent the process from returning to the Chamber. Unfortunately, this Senate Bill (PLS) 

continues with its processing basically stagnant in the Senate since October 2019. 

One of the most important strategic determinations of the Constitutional Amendment 

(EC) 85 in its article 219-B was the provision of the SNCTI Law, which is expected to be 

restructured based on the Unified Health System (SUS), strengthening the aspects of sharing 

efforts and assets, besides a reform in the fostering instruments to provide more predictability 
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and better management. Unfortunately, a lot of time that could have been devoted to this 

construction and to deepening the application of the Framework in institutions was lost 

especially to smaller initiatives, conflicts with academic institutions or counterproductive 

proposals, such as the case of Future-se. 

The reform of development instruments is particularly important because of the 

Expenditure Ceiling (EC-95) and the destabilising effects brought about by this simplistic 

economic construction, which was not very careful with the need to build local competitive 

capacities, especially obvious with the pandemic caused by SARS-COV-2.  

Finally, instead of improvements, corrections and enhancement of the fostering 

instruments (including its monitoring of results), we have discontinuity threats, such as the 

one brought by article 4 of the EC-109/2021, which can make the Law of Good, the Informatics 

Law, among other incentive instruments, unviable. 

The SARS-COV-2 pandemic clearly showed how the technological-productive 

dependence and the insertion of the country in the global production chains strictly based on 

the minimum purchase cost are essentially a bad idea. The world increasingly invests in STI 

and the initiatives in this sense always carry the strategic objective of autonomy and 

competitive advantages based on technological mastery over products and services with high 

added value, much more profitable than primary products.  

Strengthening the perception of the importance of SUS, including as a model of 

integrated policy in the different spheres of government, may offer a more appropriate path for 

the reconstruction of the SNCTI management structure, with a more convincing response to 

the fair questionings made in recent years by Judgment No. 1.237/2019 of the Federal Court of 

Accounts (BRASIL, 2019 B). 
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Conclusion 

The MLCTI construction model strengthened ties in the STI macro-sector and enabled 

not only important improvements in the regulatory framework, but also a change in the level 

and format of discussions about the National STI System. 

This is a process that needs to be maintained with long-term goals in mind, whose 

preparation steps are necessarily extensive, as it demands careful analysis of multiple aspects, 

impossible to be dominated by a single instance or government area, besides to the important 

role of representations of academia and business and other social actors. Implementation, 

however, needs to be fast and efficient. 

Unfortunately, neither the efficient implementation of the mechanisms already defined 

nor the construction of a more adequate and effective management and promotion structure 

has been the object of sufficient joint scrutiny within the scope of our system’s propellers. 
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The purpose of this presentation is to discuss possible paths for scientific partnerships 

and the development of researches between academic institutions, universities, researches 

centres and the pharmaceutical industry. In this sense, GSK will present and exemplify the 

different research modalities developed in the pharmaceutical industry environment, among 

them, clinical trials and epidemiological studies, as well as the possible collaborations that 

boost the technological development of the health system. For this purpose, the several 

partnerships already established in Brazil will also be illustrated. 
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In a fast action to face the COVID-19 epidemic, the Laboratory of Comparative and 

Environmental Virology of the IOC, together with the Municipality of Niterói, started an 

environmental surveillance project based on the detection of the new coronavirus (SARS-CoV-

2) in sewage, in order to provide data on the dissemination of these viruses in the municipality 

and to assist the actions of the Health Department. This research, an initiative of the 

Environment, Water Resources and Sustainability Department of Niterói, was planned based 

on the wide sewage collection network presented in the city (94.5%) and its treatment in nine 

sewage treatment plants (ETEs), which allowed the tracing of the population affected by the 

virus (SNIS, 2020). Niterói has an estimated population of 513,584 inhabitants, according to 

data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics for 2019, residing in an area of 

133,757 km², with the highest Municipal Human Development Index in the State of Rio de 

Janeiro. The city is divided into five administrative regions denominated: Central, Oceanic, 
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East, North and Pendotiba, with a demographic density ranging from 69 to 76654  

inhabitants/ Km2.  

From April 15th, 2020, weekly samples were collected in areas of interest for health 

surveillance and in (ETEs) of the municipality. Ten-hour composite samples (1L) of sewage 

were collected by the team from Concessionária Águas de Niterói, in sterile polypropylene 

flasks, stored in boxes with ice and transported to the laboratory. Before processing, samples 

were pasteurised at 60°C for 90 minutes to inactivate the virus (Wu et al. 2020). The 

ultracentrifugation method was used for viral concentration (Pina et al. 1998). For viral RNA 

extraction, 140 µL of the suspended viral concentrates were extracted using the QIAamp® Viral 

RNA Mini kit (QIAGEN, CA, USA) and a QIAcube® automated system (QIAGEN). SARS-

CoV-2 RNA was detected and quantified by RT-qPCR using primers and probe targeting the 

N2 genome, according to CDC protocols (Lu et al., 2020).   

SARS-CoV-2 RNA was detected in 41.6% (5) of the first 12 sewage samples, collected 

in the Central and Oceanic regions. Four samples obtained in the Icaraí neighbourhood 

reflected the notification data of cases from the Municipal Health Department, which had the 

highest number of COVID-19 cases records in the municipality at the time. SARS-CoV-2 

detection in raw sewage from ETE that attends Camboinhas neighbourhood, located in the 

Oceanic region of the city, revealed the beginning of the epidemic's expansion to other regions. 

The monitoring demonstrated an increase in the detection of new coronavirus genome over 

the months of May and June, reaching 100% detection in samples collected on May 19th and 

June 2nd. From early June to early August, there was still detectable viral presence in the five 

administrative regions of the city, but it was possible to observe a reduction in viral loads, 

around 103 copies of viral genome (GC)/100 mL in the first two weeks of August. In the third 

week of August, the viruses were detected again in the sewers of five regions of the city, with an 
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increase in the viral load, resulting in a median of the order of 104 CG/100 mL. The results of 

these analyses were plotted in heat maps, weekly, for the population in a panel provided by the 

City Hall of Niterói. These maps demonstrated the variations in the densities of virus 

concentrations in sewage by differences of colours, where the most intense represented higher 

values of viral concentrations. The maps were generated in the ArcGIS on-line program - ESRI 

Platform. 

In this study, the inclusion of vulnerable areas in the monitoring made it possible to 

track early cases of the disease, as occurred in Boa Esperança, where the data generated by the 

detection of SARS-Cov-2 in sewage boosted the actions of the Health Department in the 

region. 

In an attempt to recover genomes from sewage, 27 positive samples for SARS-CoV-2 

by RT-qPCR in real time were subjected to genome amplification. However, only four samples 

had sufficient viral material to establish the library. Three of the four genomic sequences were 

identified as lineage B.1.1.33 (clade G). This SARS-CoV-2 strain was the most prevalent in the 

state of Rio de Janeiro in the early phase of the pandemic, and was probably established by 

February 2020 (Prado et al., 2021).  

The environmental approach, based on monitoring the presence of viral fragments in 

sewage, has proved useful and promising in fighting epidemics, such as COVID-19, mainly 

because it allows the early detection of unreported cases in vulnerable areas. The results 

obtained from the analysis of samples collected in the Niterói sewer system have allowed 

monitoring the evolution of viral circulation in different regions of the city and subsidized 

information for localized health surveillance actions. The results of this research are also 

intended to serve as a basis for the formulation of indicators aimed at monitoring actions to 

control the epidemic, as well as the beginning of new waves of the disease in the city. 
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