
Quais pesquisas devem ser 
priorizadas?

• A epidemia de AIDS e seu ativismo mudando a agenda 
de pesquisa

• NIH Office of AIDS Research (OAR) – 1988

• Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS) 
1988

• Ativismo feminista e aumento das verbas para câncer de 
mama  na década de 90 (Journal of Women's Health, 
2012 21(3), 355-362)

• Black lives matter:  anemia falciforme vs fibrose cística



DECIT – criado em 2000
Publicação de 2018 

172 linhas



SUS – um dos maiores Sistemas Públicos de Saúde do 
mundo

Viabilidade: depende de desenvolvimento de tecnologias 
acessíveis.

Dependência tecnológica

Sistemas de informação e telemedicina
Diagnostico
Medicamentos e insumos biológicos
Dados genéticos e medicina de precisão



Os Sistemas de informação do SUS

• Existem mais de 800 sistemas que controlam vários aspectos do 
Ministério da Saúde

• Cada vez mais os atendimentos são feitos em prontuários eletrônicos 
com isso milhares de dados sobre a evolução das doenças em muitos 
brasileiros

• O Brasil pode ser liderança em inteligência artificial aplicada a 
medicina. 



Year # Municipalities

2006 82

2007 102

2008 97

2009 328

2011 54

2013 106

2015-19 45

Total 814

Nat Rev Cardiol (2021). https://doi.org/10.1038/s41569-020-00503-2



Idade do ECG > 8 anos idade cronológica : aumenta o 
risco de morte

Idade do paciente pode ser definida pelo ECG



Biomarcadores e testes diagnósticos

• Brasil é dependente de tecnologia externa

• Falta de testes torna a atenção primária pouco resolutiva

• Desenvolvimento de novos biomarcadores e testes depende de um 
ecossistema 
• Coortes observacionais
• Biobancos
• Amostras caracterizadas 

SUS pode criar a infraestrutura necessária e induzir desenvolvimento 
através da compra



Exemplo: 

https://sites.google.com/view/covid-19-
hcfmusp

https://sites.google.com/view/covid-19-hcfmusp


Genômica
• Diminuição do custo dos 

testes

• Como associar os dados 
genéticos com clínicos para 
que possamos aumentar a 
nossa capacidade de análise.

• Brasil:
• ~250.000 exomas realizados

• ~10- 15 000 genomas 
completos

• Microbioma, tumores, etc

Estudos Genomas

UK Biobank 200,000

Trans-Omics for Precision Medicine 161,000

Million Veteran Program 125,000

Genomics England's 100,000 Genomes 120,000

All of Us 90,000



pesquisa básica mercadodesenvolvimento do produto
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Plataformas de vacinas para desenvolvimento rápido
Investimento com capital de risco em volumes adequados

Treinamento regulatório para as equipes
Desenvolvimento industrial em melhorias de rendimento

Planta piloto em GMP para lote piloto
Pré-clínico em primatas


