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Apresentação  

 
Com o objetivo de subsidiar a Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP, no 

seu Programa Mobilizador em Áreas Estratégicas – TIC, a Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial – ABDI (www.abdi.com.br) e o Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos – CGEE (www.cgee.org.br) realizaram a Oficina de Trabalho: "Visão de Futuro e 
Agenda TIC: 2008-2025" nos dias 04 e 05 de novembro de 2008, no Hotel Mercure, Brasília - 
DF. 
 

A Oficina de Trabalho reuniu um seleto grupo de especialistas
1
, cujas 

trajetórias profissionais se relacionam com aplicações mobilizadoras
2
 no âmbito das TIC e 

cuja contribuição intelectual e executiva pudesse auxiliar para que se atingissem os seguintes 
principais objetivos: 
  

· Analisar os condicionantes do futuro e impactos do desenvolvimento das 
tecnologias de informação e comunicação no Brasil no período 2008-2025, com 
foco em aplicações mobilizadoras; 

· Elaborar os mapas tecnológicos de aplicações mobilizadoras das TIC no mundo 
e no Brasil, visando identificar gargalos e oportunidades tecnológicas e de 
mercado para o País no período 2008- 2025; 

· Construir visão de futuro de TIC, conforme mapas estratégicos das Aplicações 
Mobilizadoras das TIC no Brasil, contemplando a agenda para alcançar tal visão. 
Os focos dessas ações são: recursos humanos, investimento, infra-estrutura 
física, marco regulatório, aspectos mercadológicos; e aspectos éticos e aceitação 
pela sociedade; 

· Estimular a troca de informações e conhecimento entre as instituições envolvidas. 
  

A construção da visão de futuro do desenvolvimento de aplicações 
mobilizadoras das TIC no Brasil (2008-2025) foi estruturada em dinâmicas de grupo em torno 
das aplicações mobilizadoras abaixo: 
 

1. Serviços convergentes de telecomunicações; 
2. TV digital interativa; 
3. Sistemas aplicados à  segurança  pública; 
4. Sistemas aplicados à saúde humana; 
5. Sistemas aplicados à energia e meio ambiente; 
6. Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos  e madeira; 
7. Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à navegabilidade 

   
Este caderno foi construído tendo como base o relatório final da Iniciativa Nacional de 

Inovação, estudo prospectivo, que permitiu a estabelecer uma visão de futuro e uma agenda 
para o desenvolvimento tecnológico para Tecnologias de Informação e Comunicação

3
. Ao 

conteúdo original, foram aplicadas atualizações no período de 2009-2010, agregando novos 
conteúdos e efetuadas complementações com pareceres de especialistas atuantes no Brasil. 

1. Introdução 

Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC são consideradas 

unanimemente como uma das principais forças propulsoras do aumento de 

                                                 
1
  Conforme ANEXO A – Divisão dos Especialistas em Grupos de Trabalho. 

2
  Aplicações mobilizadoras referem-se à oferta de produtos e serviços de informação e comunicação que considerem 
estratégias globais no acesso e uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) e que demandem 
desenvolvimentos de novas tecnologias, equipamentos, metodologias, modelos de negócio, em um esforço 
articulado por parte das instituições acadêmicas, de governo e empresas. 

3
  ABDI/CGEE. Relatório Final Iniciativa Nacional de Inovação: Estudo prospectivo - Visão de Futuro e Agenda INI – 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 22/10/2009. 

file://netuno/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/OLK559/www.abdi.com.br
file://netuno/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/OLK559/www.cgee.org.br
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produtividade de economias de vários países desenvolvidos, notadamente os Estados 

Unidos, nos anos recentes. A introdução das TIC em todas as áreas de atividades, de 

geradora de externalidades positivas, passou nos anos recentes a constituir o cerne 

do que se vem chamando de Sociedade da Informação. 

Por outro lado, a área de TIC per se, abrangendo desde a produção e 

distribuição de hardware e software até a exploração de suas aplicações em um amplo 

espectro de áreas, tem se tornado um segmento econômico cada vez mais importante 

de países desenvolvidos e em desenvolvimento (como, recentemente, a China e a 

Índia). 

O período de 2008 a 2025 é especialmente importante para a evolução das 

TIC no mundo, por diversas razões, a saber: 

(i) Desde 2005, quando teve lugar a Segunda Fase da Cúpula Mundial da 

Sociedade da Informação (CMSI), os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio vêm sendo submetidos a escrutínio detalhado, colocando o papel 

das TIC em evidência como talvez o ingrediente mais importante de que 

os governos poderão lançar mão para promover um literal salto de 

desenvolvimento para chegar a 2015 com pelo menos parte das metas 

cumpridas (ou a caminho de serem cumpridas); 

(ii) A par da chamada convergência tecnológica, vista como fenômeno 

global, inexorável e relativamente previsível quanto a seus efeitos na 

sociedade, é provável que, no horizonte 2008 – 2025 se assista ao 

surgimento de várias ―descontinuidades‖ em evolução tecnológica, devido 

a: 

 Um possível esgotamento da ―Lei de Moore‖ 4 para hardware, 

segundo o paradigma atual de progressiva miniaturização de circuitos 

integrados; 

 Algum tipo de ruptura em software em produção (posto que a 

produtividade em desenvolvimento de software não pode continuar 

sem que haja incrementos significativos em relação à situação atual) 

e em comercialização (em função do potencial impacto legal – se não 

comercial – do modelo de ―tecnologias abertas‖ sobre o modelo 

                                                 
4
  A redução nas dimensões dos chips de memória e processadores vem sendo governada por uma máxima setorial 
conhecida como Lei de Moore, formulada por Gordon Moore em 1965, três anos antes que ele ajudasse a criar a 
fabricante de chips Intel. Moore afirmou que o número de transistores que poderiam ser alojados em uma 
determinada área de silício duplicaria a cada dois anos. Posteriormente, reduziu o prazo a 18 meses. TERRA.Lei de 
Moore atinge limites físicos em chips de memória. Disponível em: 
<http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI1497968-EI4801,00.html>. Acesso em  dez 2009. 
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prevalente de ―tecnologias fechadas‖ ou proprietárias dos dias 

correntes); e 

 Impacto de acesso potencial ou efetivamente grátis, a redes na última 

milha, graças à disseminação de serviços tais como os baseados em 

WiFi. 

(iii) A possível disseminação de novos modelos de negócios na área de TIC mais 

voltados para a base da pirâmide da sustentabilidade corporativa e que 

permitam às classes de menor renda, saltos em ordem de grandeza no 

acesso a Internet, a informações e aplicações; e 

(iv)  Um aumento exponencial no acesso dos cidadãos comuns a serviços 

públicos (ex: educação, saúde, etc.) em países em desenvolvimento, graças 

ao impacto conjunto dos aspectos anteriores. 

Frente a este cenário desafiante, o Brasil deve manter os esforços 

empreendidos até hoje, bem como facilitar novas frentes de trabalho, de modo a 

aproveitar e se beneficiar das oportunidades que as TIC podem oferecer.  

As questões fundamentais da área de TIC no Brasil provavelmente são as 

mesmas há aproximadamente quinze anos e incluem: 

(i) Como fazer as TIC evoluírem da posição de potencial estratégico para o de 

catalisador concreto de desenvolvimento, através de seu uso maciço em 

todas as áreas; 

(ii) Como articular o potencial de inovação tecnológica que o país sabidamente 

detém em TIC à desejada expansão e ao aumento de competitividade do 

setor industrial e de serviços na área? 

(iii)  Como efetivamente intensificar a Política de Desenvolvimento 

Produtivo em TIC, em torno do conceito de aplicação mobilizadora, 

articulando esforços do setor público, do setor privado e do terceiro 

setor, de forma sistemática? 

(iv) Finalmente, como colocar em movimento um processo de suporte ao 

gradativo protagonismo de uma nova geração de planejadores e líderes de 

projetos e iniciativas em TIC no país? 

Nos últimos anos, o Brasil vem estabelecendo estratégias de 

desenvolvimento com foco na inovação, baseadas nos seguintes mecanismos: 

(i) Ajuste do ambiente institucional para a inovação (financiamento, marco 

regulatório, compras governamentais); 
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(ii) Desenvolvimento de instrumentos de geração de inovação (gestão da 

inovação nas empresas); 

(iii) Adequação da infraestrutura para o processo de inovação brasileiro, que se 

constituem em gargalos críticos que impedem o avanço do país; 

(iv) Desenvolvimento das tecnologias portadoras de futuro (nanotecnologia, 

biotecnologia e tecnologias de informação e comunicação - TIC) definidas 

como estratégicas na atual Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP, 

lançada pelo Governo Federal em maio de 2008. São áreas nas quais se 

concentra o conhecimento e que constituem um grande potencial de 

mercado, inovação e transformações constantes em um ambiente 

globalizado. 

É nesse contexto que a Política de Desenvolvimento Produtivo, em seu 

Programa Mobilizador em Áreas Estratégicas – TIC tem como agenda e principal 

objetivo construir um conjunto de recomendações para acelerar o processo de 

inovação nas chamadas aplicações mobilizadoras nos próximos 20 anos em nosso 

país. 

Os atores relevantes para alavancar o processo de inovação nas aplicações 

mobilizadoras de TIC são as universidades, as instituições de Ciência e Tecnologia – 

ICT, as empresas e o governo, que compartilham as diferentes etapas do 

desenvolvimento tecnológico até a produção e comercialização dos bens e serviços. A 

universidade, por atuar como um lugar de geração de conhecimento, que será 

transformado em inovação e que poderá ser repassado para as empresas, além de 

ser também um lugar de formação de quadros inovadores qualificados.  As ICTs, na 

execução de atividades de pesquisa científicas e tecnológicas e por articular o 

relacionamento universidade-empresa. As empresas, por apoiarem suas estratégias 

competitivas em inovações e por terem a possibilidade, dada sua especificidade, de 

apontar caminhos e perspectivas de novos negócios. E, por fim, o governo, que tem 

como responsabilidade facilitar, integrar e acelerar o processo de inovação, por meio 

do ajuste da legislação, do marco regulatório, da participação na formação de pessoal 

qualificado, da participação, juntamente com o setor privado, nos investimentos, e da 

formulação de políticas públicas.  

Nunca é demais ressaltar que os elementos necessários para viabilizar o 

processo de inovação são: a existência de talentos e a possibilidade de desenvolvê-

los, a disponibilidade de recursos para investimentos, o marco regulatório, a 
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infraestrutura adequada, o conhecimento sobre os aspectos éticos e a percepção da 

sociedade em relação às novas tecnologias, bem como o entendimento sobre os 

aspectos relacionados ao mercado (Essas são as dimensões a serem cobertas pela 

PDP-TIC, apresentadas no quadro 1.1-2). 

Para efeito do presente estudo, tecnologias de informação e comunicação – 

TIC correspondem a todas as tecnologias que interferem e perpassam os processos 

informacionais e comunicativos dos seres. Ainda, podem ser entendidas como um 

conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das 

funções de hardware, software e telecomunicações, a automação e comunicação dos 

processos de negócios, dos serviços públicos, da pesquisa científica e de ensino e 

aprendizagem. 

Estabeleceram-se como foco desta análise, as aplicações mobilizadoras de 

TIC, aqui definidas como aplicações referentes à oferta de produtos e serviços de 

informação e comunicação que considerem estratégias globais no acesso e uso de 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) e que demandem desenvolvimentos 

de novas tecnologias, equipamentos, metodologias, modelos de negócio, em um 

esforço articulado por parte das instituições acadêmicas, de governo e empresas. 

Devido às especificidades próprias das TIC, a formação de sistemas de 

inovação leva em consideração sua natureza multidisciplinar e de forte interação com 

o conhecimento científico de fronteira. Isso acaba resultando na formação de arranjos 

cooperativos de pesquisa, tais como redes, clusters e sistemas locais de inovação, 

para o equacionamento das demandas, contando com recursos humanos altamente 

qualificados, acesso facilitado a máquinas e equipamentos, compartilhamento de 

ativos, disponibilidade de recursos financeiros (―seed money” 5 e capital de risco), bem 

como uma forte articulação entre universidades, empresas, institutos de pesquisa e 

agentes financeiros e institucionais. 

Finalmente, vale destacar que o contexto institucional dos sistemas nacionais 

de inovação contempla três componentes vitais para a inovação em TIC, ou seja, 

proporciona:  

                                                 
5
  Seed money , - Capital fornecido à empresa num estágio pré-operacional, para, por exemplo, a construção de um protótipo, a 

condução de uma pesquisa de mercado, elaboração do Plano de Negócios, etc. ECOMERCEORG. Dicionário de e-
commerce.Disponível em:< http://www.e-commerce.org.br/dicionario.php> . Acesso em 03/03/2010. 

http://www.e-commerce.org.br/dicionario.php
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(i) O desenvolvimento do conhecimento básico nas instituições de 

pesquisa; 

(ii) O fluxo do conhecimento entre instituições de pesquisa e a 

indústria; e  

(iii) O desenvolvimento do conhecimento pelas empresas. 

1.1. Antecedentes 

Em novembro de 2003, quando foi lançada pelo Governo Federal a Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE6, as tecnologias de informação 

e comunicação – TIC, especialmente seu segmento de software e microeletrônica, 

foram definidas como opções estratégicas para o país por que:  

(i) É uma área que apresenta dinamismo crescente e sustentável;  

(ii) É responsável por parcelas expressivas dos investimentos 

internacionais em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);  

(iii) Abre novas oportunidades de negócios;  

(iv) Relaciona-se diretamente com a inovação de processos, produtos e 

formas de uso;  

(v) Promove o adensamento do tecido produtivo;  

(vi) É importante para o futuro do país e apresenta potencial para o 

desenvolvimento de vantagens comparativas dinâmicas. 

Com o lançamento da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

– PITCE em 31 de março de 2004, o governo brasileiro firmava o compromisso de 

implantar um conjunto de iniciativas voltadas ao equacionamento de grandes desafios 

do desenvolvimento produtivo. Desde então, importantes avanços foram obtidos, 

dentre os quais se destacam: 

 A edificação do moderno marco legal, formado pela Lei de Inovação (Lei 

10.973/2004), pela Lei do Bem (Lei 11.196/2005), pela Lei da TV Digital 

                                                 
6  O panorama mundial está marcado por um novo dinamismo econômico, baseado na ampliação da demanda por produtos e 

processos diferenciados, viabilizados pelo desenvolvimento intensivo e acelerado de novas tecnologias e novas formas de 
organização. Essa nova dinâmica realça a importância da inovação como um elemento-chave para o crescimento da 
competitividade industrial e nacional. A utilização de novos processos pressiona as empresas (públicas e privadas) a operarem 
com baixo custo e alta qualidade. O desenvolvimento de novos produtos e usos possibilita a disputa e a conquista de novos 
mercados, acentuando o lugar cada vez mais importante que ocupa a capacitação para inovação industrial. É necessária uma 
alocação crescente de recursos públicos e privados para esse campo, para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), para a alta 
qualificação do trabalho e do trabalhador e para a articulação de redes de conhecimento. Essa interação de diferentes áreas do 
saber, de métodos e alvos constitui uma das marcas fundamentais da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. 
BRASIL (2004). Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. PITCE. Brasília, 26 de novembro de 2003. Disponível em:  
http://www.abdi.com.br/?q=system/files/diretriz_politica_industrial.pdf  Acesso em nov 2008 . 

http://www.abdi.com.br/?q=system/files/diretriz_politica_industrial.pdf%20
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(PADTV), Semicondutores (PADIS) e propriedade intelectual de 

topografia de circuitos integrados (Lei 11.484/2007), pela Lei de 

Biossegurança (Lei 11.105/2005) e pela Política de Desenvolvimento da 

Biotecnologia (Decreto 6.041/2007), com base no qual se criaram 

condições favoráveis à promoção da inovação no País;  

 A construção de uma engenharia institucional apta a dar coerência às 

ações propostas e fortalecer o diálogo entre o setor público e o setor 

privado, com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Industrial – CNDI, e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

– ABDI;  

 Os avanços logrados no âmbito dos processos relacionados ao registro 

de propriedade intelectual, para o que contribuiu, notadamente, a 

reestruturação do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI; 

 A criação de programas de financiamento específicos, pelo BNDES, para 

alguns dos setores estratégicos definidos pela PITCE, como o Profarma e 

o Prosoft. 

Em novembro de 2007, foi lançado o Plano de Ação em C&T&I - PACTI, 

cujas ações previstas vêm sendo realizadas de forma articulada e coordenada entre 

diversos Ministérios, tendo à frente o Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT. 

O PACTI conta com recursos assegurados para o período 2007-2010 e, 

especificamente, a linha de ação #8 da prioridade estratégica III – Pesquisa 

Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas7, descrita no citado Plano de 

Ação, é voltada para as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Essa linha de 

ação contempla:  

(i) O apoio ao desenvolvimento tecnológico das indústrias de 

eletrônica e de semicondutores; 

(ii) O programa de estímulo ao setor de software e serviços; e 

(iii) Tecnologias digitais de comunicação, mídias e redes. 

                                                 
7   MCT. Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional - Plano de Ação 2007-2010 . Ministério da Ciência e 

Tecnologia. Brasília, novembro de 2007. Disponível em:http://www.mct.gov.br/upd_blob/0021/21439.pdf  . Acesso em nov 
2008. 

http://www.mct.gov.br/upd_blob/0021/21439.pdf
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Em maio de 2008 foi lançada a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP)8 

pelo Governo Federal, inspirada no objetivo de contribuir para o crescimento 

sustentável de longo prazo da economia brasileira, em continuidade às conquistas 

alcançadas no âmbito da PITCE. A nova política industrial vem beneficiando 26 

setores da economia9 e tem foco na redução da dependência externa, 

descentralização da produção e investimentos em avanço tecnológico e prevê 

investimentos de R$ 251,6 bilhões, entre 2008 e 2010. Dentre as metas previstas está 

a ampliação da taxa de investimento da economia e o incentivo ao aumento dos 

gastos do setor privado com pesquisa e desenvolvimento, visando alcançar em 2010 o 

equivalente a R$ 18,2 bilhões em P&D. 

A PDP busca potencializar as conquistas alcançadas, avançando, 

principalmente, em cinco direções, a saber:  

(i) Focalização de metas específicas e adequadas ao atual estágio de 

desenvolvimento da economia brasileira;  

(ii) Proposição de iniciativas e programas que reconhecem a diversidade e a 

complexidade da estrutura produtiva do país;  

(iii) Construção de alianças público-privadas;  

(iv) Incorporação de mecanismos aptos a assegurar sua implantação 

eficiente ao longo do tempo; e  

(v) Construção de uma estrutura de governança que defina 

responsabilidades pela execução e gestão de cada programa e indique a 

necessidade de fortalecer mecanismos de coordenação intra-

governamental. 

A Figura 1.1-1 mostra de forma sistêmica os elementos fundamentais dessa 

Política, com destaque para os Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas. As 

tecnologias de informação e comunicação – TIC, juntamente com nanotecnologia e 

biotecnologia e outras áreas estratégicas para o país, constituem os alvos desses 

programas mobilizadores. Ao longo desta Seção, apresenta-se em detalhe o 

Programa Mobilizador em Tecnologias de Informação e Comunicação. 

                                                 
8  MDIC. Política de Desenvolvimento Produtivo. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Brasília, maio de 

2008. Disponível em: http://www.desenvolvimento.gov.br/pdp/index.php/sitio/inicial  Acesso em nov 2008. 
9 ABDI. Relatório de Macrometas. Brasilia, Julho 2009. Disponível em: 

http://www.abdi.com.br/?q=system/files/relatorio_de_macrometasx.pdf   Acesso em dez 2009. 

http://www.desenvolvimento.gov.br/pdp/index.php/sitio/inicial
http://www.abdi.com.br/?q=system/files/relatorio_de_macrometasx.pdf%20
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Seguindo determinação do Presidente da República, na etapa de preparação 

da PDP, realizaram-se reuniões e consultas iniciais ao setor privado para identificar e 

elaborar as ações necessárias à viabilização dos objetivos da Política. Esse esforço, 

cujos resultados estão consubstanciados em programas de ação, não se encerra com 

a implantação deste primeiro conjunto de medidas, exigindo continuidade, com o uso 

dos espaços já existentes de interlocução público-privada ou da criação de novos 

mecanismos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Fonte: MDIC, 2008 

Figura 1.1-1: Política de Desenvolvimento Produtivo em três níveis 

Cabe destacar que a configuração dos diversos programas propostos na 

PDP, no que tange aos instrumentos disponíveis (incentivos, regulação, poder de 

compra, apoio técnico), buscou uma adequação às especificidades e necessidades de 

cada sistema. Em alguns casos, o foco do programa está na criação de incentivos ao 

investimento fixo; em outras situações, no estímulo ao comportamento inovador; e em 

outros no fomento ao adensamento de cadeias produtivas. 

Em função desta diversidade, definiram-se três categorias de programas:  

(i) Programas mobilizadores em áreas estratégicas;  

(ii) Programas para fortalecer a competitividade focados na ajuda aos 

setores da economia brasileira com potencial de desenvolvimento e 

crescimento; e  
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(iii) Programas para consolidar e expandir a liderança de setores onde o 

Brasil já é forte internacionalmente. 

A sustentabilidade do crescimento do país em uma visão de longo prazo está 

fortemente relacionada à superação de desafios científicos e tecnológicos para a 

inovação, requerendo o compartilhamento de metas entre o setor privado, institutos 

tecnológicos e comunidade científica. Em todas as três categorias de programas da 

PDP, torna-se fundamental a articulação de uma grande diversidade de instrumentos, 

concedendo-se especial atenção à disponibilização de recursos para todas as etapas 

do ciclo de inovação. 

Focalizam-se a seguir os programas mobilizadores em áreas estratégicas, 

categoria na qual o presente estudo se integra. Esses programas têm como foco as 

seguintes áreas: tecnologias de informação e comunicação (TIC); nanotecnologia; 

biotecnologia; o complexo industrial da defesa; o complexo industrial da energia 

nuclear; e o complexo industrial da saúde. A Figura 1.1-2 apresenta, em particular, o 

Programa Mobilizador em TIC e seus cinco subprogramas, a saber:  

(i) Software e serviços de tecnologias de informação (com estratégia de 

focalizar e conquistar mercados); 

(ii) Microeletrônica (com estratégia de focalizar e conquistar mercados); 

(iii) Mostradores de informação (displays) (com estratégia de focalizar e 

conquistar mercados); 

(iv) Infraestrutura para inclusão digital (com estratégia de ampliação do 

acesso e focalização); e  

(v) Adensamento da cadeia produtiva (com estratégia de busca a 

conquista de mercados (interno e externo)). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Fonte: MDIC, 2008 
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Figura 1.1-2: Programa Mobilizador em TIC e seus subprogramas 

Em consonância às metas estabelecidas no Programa Mobilizador em TIC, 

que integra a Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP, a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial – ABDI encomendou ao Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos – CGEE um estudo prospectivo para servir de base à formulação de uma 

agenda que contemple ações de curto, médio e longo prazo em total alinhamento aos 

objetivos do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação – PACTI e com foco 

nas chamadas aplicações mobilizadoras.  

Como ponto de partida para a construção da visão de futuro, a ABDI e o 

CGEE selecionaram sete aplicações considerando os objetivos dos cinco 

subprogramas do Programa Mobilizador em TIC da Política de Desenvolvimento 

Produtivo10 e as revisões recentes do marco regulatório vigente11. São elas:  

(i) Serviços convergentes de telecomunicações;  

(ii) TV digital interativa;  

(iii) Sistemas aplicados à segurança pública;  

(iv) Sistemas aplicados à saúde humana;  

(v) Sistemas aplicados à energia e meio ambiente;  

(vi) Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira; 

(vii) Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à navegabilidade.  

Com o desenvolvimento dos trabalhos e, mais especificamente, durante a 

Oficina de Trabalho ―Visão de Futuro e Agenda TIC: 2008-2025‖, realizada em 

novembro de 2008, esse escopo foi validado e detalhado. 

A Figura 1.1-3 representa esquematicamente o escopo definido para o 

estudo prospectivo, a partir da análise detalhada de documentos de referência sobre 

políticas e estratégias nacionais em TIC, bem como de relatórios internacionais e 

nacionais cobrindo aspectos de mercado, marcos legais e regulatórios, aspectos 

éticos e de aceitação das novas TIC pela sociedade e níveis de investimentos 

praticados. 

 

                                                 
10 O Programa Mobilizador em TIC da PDP compreende cinco subprogramas: (i) software e serviços de TI; (ii)  microletrônica; (iii) 

mostradores de informação - displays; (iv)  iinfraestrutura para inclusão digital; e (v) adensamento da cadeia produtiva. 
11 Revisão do Plano Geral de Atualização da Regulamentação (PGR) das Telecomunicações no Brasil  e Plano Geral de Outorgas 

(PGO). 
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Figura 1.1-3: Escopo do estudo prospectivo TIC   

 

O estudo prospectivo compreende: 

 Sete aplicações mobilizadoras; 

 Doze setores considerados os mais impactados pelas TIC no horizonte 

temporal 2008 – 2025; 

 Os principais agentes mobilizadores: empresas, governo, instituições de 

Ciência e Tecnologia (ICT) e universidades. 

TIC 
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As aplicações mobilizadoras são descritas sucintamente no Quadro 1.1-1, a 

seguir. 

Quadro 1.1-1: Aplicações mobilizadoras: focos da Agenda INI – TIC 

Aplicação mobilizadora Descrição 

Serviços convergentes de 
telecomunicações 

Compreendem a oferta integrada de diferentes serviços de 

comunicação, como voz, dados e vídeos sobre uma mesma 

plataforma/infraestrutura e com o uso de dispositivos que 

congregam todas estas funcionalidades. 

TV digital interativa Refere-se ao serviço de radiodifusão televisiva, TV a Cabo, IPTV 

ou por qualquer outro meio de transmissão, de conteúdo digital 

com aplicações interativas, sejam elas relacionadas à própria 

programação, sejam relacionadas a diferentes tipos de serviços, 

como e-governo, bancos, comércio, jogos, etc. 

Sistemas aplicados à 
segurança pública 

Abrangem sistemas para identificação automática de pessoas, 

individualmente e em movimento, reconhecimento de imagens e 

padrões; sistemas de captação, armazenamento, recuperação e 

identificação de dados biométricos; bloqueio de comunicações 

móveis em presídios e outros locais; detecção de objetos 

perigosos como armas, bombas, dentre outros. 

Sistemas aplicados à saúde 
humana 

 

Compreendem as tecnologias de processos e artefatos 

destinados ao acesso, disponibilização, armazenamento, 

gerenciamento e tratamento de informações eletrônicas para 

área da saúde. Tais tecnologias permeiam as atividades de 

gestão, assistência, educação e pesquisa em saúde, bem como 

as meta tecnologias para desenvolvimento, normalização e 

regulamentação. 

Sistemas aplicados à energia 
e meio ambiente 

Compreendem sistemas aplicados à geração, distribuição e 

conservação de energia incluindo as renováveis, à eficiência 

energética, às atividades de exploração e distribuição no setor 

petróleo e gás natural. Incluem sistemas de visualização e 

mapeamentos georeferenciados (satélites). 

Sistemas de rastreabilidade 
de animais, alimentos e 
madeira 

Compreendem sistemas de dispositivos eletrônicos, 

equipamentos de infraestrutura e aplicações de gestão de fluxos 

e bancos de dados que permitam acompanhar o ciclo de vida de 

diferentes produtos, da matéria-prima ao consumidor final, com a 

finalidade de rastrear todas as etapas de produção, seja para fins 

de certificação, identificação de problemas, etc. No caso de 

produtos agroalimentares, a rastreabilidade passa a ser 

exigência sanitária de mercados compradores, como União 

Européia e Japão. Inclui as etapas de produção agropecuária, 

transformação (indústria) e distribuição (logística). No futuro, 

logística reversa (retorno das embalagens, p.ex.). 

Sistemas eletrônicos e de 
simulação aplicados à 
navegabilidade 

Referem-se a sistemas eletrônicos e de simulação gráfica, 

incluindo hardware de alto desempenho e aplicações 3D 

altamente sofisticadas aplicados a sistemas de transporte 

aqüaviário, aeroviário e terrestre. 
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O Quadro 1.1-2 apresenta as dimensões a serem cobertas pela PDP-TIC e 

seus descritivos, conforme modelo conceitual adotado em todas as Iniciativas 

Nacionais de Inovação. 

Quadro 1.1-2: Dimensões da Agenda de PDP – TIC 

Ref. Dimensão Descrição 

RH Recursos 

Humanos 
Ações de incentivo à formação e capacitação de recursos humanos 

para o desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (C&T) e inovação 

nas áreas da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP). 

IE Infraestrutura Ações para consolidar e expandir a infraestrutura física das 

instituições públicas e privadas que tenham com missão o 

desenvolvimento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, 

D&I) com foco na indústria; induzir a formação de ambiente 

favorável a uma maior interação entre o meio empresarial e os 

centros geradores de conhecimento e estimular o surgimento de 

novas empresas de base tecnológica. 

INV Investimentos Ações de fomento, utilizando os diversos mecanismos de apoio 

disponíveis, de modo a: (i) prover fontes adequadas de 

financiamento, inclusive de natureza não reembolsável, bem como 

fortalecimento do aporte de capital de risco, para a formação de 

empresas ou rede de empresas inovadoras; (ii) avaliar a utilização 

de instrumentos de desoneração tributária para a modernização 

industrial, inovação e exportação nos segmentos da Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP).       

MR Marco regulatório  Ações para aprimorar a legislação e o marco regulatório com 

impactos diretos sobre o desenvolvimento da indústria, de forma a 

facilitar a entrada competitiva de produtos e processos, baseados 

nas novas tecnologias e nos mercados nacional e internacional.  

AE Aspectos éticos e 

aceitação pela 

sociedade 

Ações voltadas para os aspectos éticos e socioculturais na 

dimensão da inovação relacionados à incorporação de novas 

tecnologias em produtos, serviços e processos e sua aceitação pela 

sociedade.  

AM Aspectos de 

mercado 
Ações focalizando elementos essenciais para a inserção 

competitiva das inovações brasileiras no mercado nacional e 

internacional, cadeias produtivas, redução das barreiras de entrada 

em mercados e outros aspectos mercadológicos. 
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2. Construindo a visão de futuro: 2008 - 2025 

A eficácia de um estudo prospectivo está diretamente ligada a um desenho 

metodológico definido a partir de uma delimitação precisa das questões a serem 

respondidas, da sistematização do processo, da escolha criteriosa dos participantes e 

especialistas envolvidos e da avaliação e gestão do processo que permita realizar 

ajustes e correções de rumo com vistas à sua melhoria como um todo. Apresentam-se 

neste Capítulo as bases da construção da visão de futuro, iniciando-se com uma breve 

descrição da metodologia de prospecção adotada e as especificidades do contexto de 

sua aplicação, no caso aplicações mobilizadoras de TIC. Nela, discutem-se as 

abordagens conceituais selecionadas para a construção dos mapas tecnológicos e 

estratégicos, bem como sua representação gráfica. Finalmente, apresentam-se os 

resultados da análise sobre os impactos e condicionantes do futuro do 

desenvolvimento das aplicações mobilizadoras de TIC no Brasil em três períodos 

distintos: 2008-2010, 2011-2015 e 2016-2025. 

Para efeito da construção dos mapas tecnológicos das TIC, torna-se 

fundamental definir inovação tecnológica. Conforme o Manual de Oslo da OCDE12, 

―inovação tecnológica de produto ou processo‖ compreende:  

(i) Introdução de um novo produto ou mudança qualitativa em 

Produto existente;  

(ii) Inovação de processo que seja novidade para uma indústria; 

(iii) Abertura de um novo mercado;  

(iv) Desenvolvimento de novas fontes de suprimento de matéria-

prima ou outros insumos; e   

(v) Mudanças na organização industrial. 

Considera-se que uma inovação tecnológica de produto ou processo tenha 

sido desenvolvida se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou 

utilizada no processo de produção (inovação de processo). As inovações tecnológicas 

de produto ou processo envolvem uma série de atividades científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais. A firma inovadora é aquela que introduziu 

produtos ou processos tecnologicamente novos ou significativamente melhorados num 

período de referência. 

                                                 
12

  OCDE. Manual de Oslo. 1997. Tradução da FINEP em 2004. p.33. 
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De acordo com o Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 200513, que 

regulamenta a Lei da Inovação de 2004, o conceito de inovação tecnológica segue a 

mesma abordagem do Manual de Oslo, porém é definida de forma mais simples como 

―a introdução de novidade no ambiente produtivo, seja ela produto ou processo, que 

traga melhoria significativa ou crie algo novo". Essa foi a definição adotada ao longo do 

desenvolvimento deste estudo prospectivo. 

2.1. Metodologia de prospecção adotada 

A metodologia de prospecção contemplou as seguintes etapas: 

1. Definição dos tópicos a serem estudados, com base em análise detalhada 

de relatórios do CGEE sobre TIC14 e referenciais externos15; 

2. Consulta estruturada para as questões gerais sobre o desenvolvimento das 

aplicações mobilizadoras de TIC no Brasil;   

3. Construção coletiva da visão de futuro, compreendendo o desenho dos 

mapas tecnológicos e estratégicos das sete aplicações mobilizadoras com 

indicação das TIC mais impactantes do ponto de vista econômico, social e 

ambiental, no horizonte temporal considerado; 

4. Proposição de ações que integrarão a Agenda da PDP-TIC, conforme as 

seis dimensões apresentadas no Capítulo 1 – Quadro 1.1-2. 

Para a construção coletiva da visão de futuro, utilizou-se o modelo 

conceitual proposto por Phaal et al.16 de forma a orientar os desenhos dos mapas 

tecnológicos e estratégicos apresentados no Capítulo 3 deste documento. 

O método de construção de mapas tecnológicos foi introduzido há mais de 

vinte anos pela Motorola como uma ferramenta de suporte ao processo de gestão 

tecnológica e desenvolvimento de novos produtos. Sua utilização visava garantir que 

os investimentos em P&D na empresa estivessem alinhados às estratégias de negócio 

de médio e, principalmente, de longo prazo. Em particular, buscava-se definir metas 

                                                 
13 BRASIL. Decreto que regulamenta a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências. 
14  Referências a estudos anteriores do CGEE sobre TIC no período 2006-2008. 
15  Referências a estudos recentes da FISTERA e do OPTI. 
16 PHAAL, FARRUKH, PROBERT. Customizing Roadmapping. Research Technology Management, March - April 2004, p. 26- 37.2004.  
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tecnológicas, atrelando-as à estratégia da empresa, à evolução das características dos 

produtos e aos custos de desenvolvimento tecnológico17. 

Ao longo do tempo, porém, a aplicação do método foi difundida entre 

inúmeras empresas, de forma que hoje ele é utilizado inclusive no auxílio à formulação 

de políticas públicas. A ampla utilização dos mapas tecnológicos deve-se 

principalmente à flexibilidade no uso, tanto em termos de arquitetura do mapa, quanto 

do processo de construção em si. 

A Figura 2.1-1 representa esquematicamente um modelo genérico de mapa 

tecnológico integrando as abordagens do processo de inovação: technology push e 

market pull.  

 

 

 

 

.  

 

                                                                       

 

 Fonte: PHAAL et al. (2004) 

Figura 2.1-1: Modelo genérico de mapa tecnológico 

A construção do mapa, por meio de oficinas de trabalho, permite que os 

diversos atores capturem um conhecimento organizacional sobre as questões 

estratégicas, bem como sinais de mudança no ambiente tecnológico externo que 

possam impactar tanto os negócios atuais quanto a criação de negócios e mercados 

futuros. O processo de construção permite também que se estruture esse 

conhecimento, sob os aspectos de know-why, know-what, know-how e know-when, 

facilitando posteriormente a identificação de gargalos e áreas críticas de decisão ao 

                                                 
17  WILLYARD,C.H.; MCCLEES, C.W. Motorola’s technology roadmap process, Research Management, Sept.-Oct. 1987, p. 13-19, 

1987. 
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longo das trajetórias desenhadas nos mapas tecnológicos, conforme representado na 

Figura 4. 

Ressalte-se que uma das premissas norteadoras da construção dos mapas 

tecnológicos deste estudo prospectivo foi a adoção da abordagem technology-push, 

em detrimento da abordagem mais adotada nesse tipo de exercício, que é a opção 

market-pull. 

Em geral, inicia-se o processo de construção dos mapas com uma oficina de 

trabalho voltada para as camadas superiores da Figura 2.1-1 – mercado e 

produtos/serviços (market-pull). Na seqüência, completa-se o mapa com a última 

oficina voltada para as camadas inferiores do mapa (technology-push), buscando-se 

responder no segundo evento que tecnologias e ações de suporte serão necessárias 

para apoiar o desenvolvimento de novos processos, produtos e mercados. No caso da 

prospecção para as aplicações mobilizadoras de TIC, optou-se pela integração das 

duas abordagens, conjugando-se as duas oficinas em um evento único com a 

participação de representantes da indústria, governo, universidades e ICTs (Figura 4). 

2.2. Representação dos mapas tecnológicos e estratégicos 

A Figura 2.2-1 mostra a representação dos mapas tecnológicos e 

estratégicos apresentados nos capítulos seguintes. Esses capítulos referem-se à visão 

de futuro das aplicações mobilizadoras das tecnologias de informação e comunicação. 

Destaca-se que, na fase de desenho da metodologia, algumas adaptações tiveram 

que ser feitas em relação ao modelo genérico representado na Figura 4, para atender 

aspectos relevantes do contexto específico do projeto de TIC da ABDI. 
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Figura 2.2-1: Modelo conceitual de construção dos mapas tecnológicos e estratégicos 

 

Na seqüência, para contextualização dos trabalhos a serem apresentados 

nos cadernos temáticos, como um exemplo de interpretação, apresenta-se na Figura 6 

a representação do mapa tecnológico (Brasil ou mundo), no qual devem ser 

posicionados os tópicos associados a uma determinada aplicação mobilizadora. Os 

tópicos são indicados na Figura 6 com referências alfanuméricas e suas trajetórias 

tecnológicas e de mercado são desenhadas durante o exercício prospectivo, conforme 

a evolução esperada ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2-2: Representação dos mapas tecnológicos: mundo e Brasil 

Particularmente no mapa tecnológico do Brasil, devem ser indicados 

diretamente no mapa os espaços para tomadas de decisão em relação a gargalos ou 

aproveitamento de oportunidades tecnológicas e de mercado para o país.  A Figura 

2.2-3 mostra alguns exemplos ilustrativos em vermelho. 
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Figura 2.2-3: Representação dos mapas tecnológicos: espaços de decisão 

O mapa estratégico é construído com base no desenho do mapa tecnológico 

mostrado na Figura 2.2-4. O exercício prospectivo prevê a indicação de pontos 

naquele mapa, em relação aos quais serão necessárias ações de suporte à 

concretização da visão de futuro representada pelas trajetórias dos tópicos em análise. 

Na Figura 8, mostra-se a representação do mapa estratégico com a indicação das 

prioridades de ações que deverão integrar a Agenda de TIC em cada período da 

análise: 2008-2010; 2011-2015; e 2016-2025. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2-4: Representação dos mapas estratégicos: prioridades de ações de suporte 

Vale destacar que os gargalos e respectivos hexágonos que indicam a 

necessidade de uma ação de suporte referente às seis dimensões das TIC: recursos 

humanos, infraestrutura física, investimentos, marco regulatório, aspectos éticos e de 

aceitação social e aspectos mercadológicos. 

Buscou-se nesta seção mostrar como os mapas tecnológicos e estratégicos 

apresentados no Capítulo 3 foram construídos e desenhados. A seguir, apresentam-se 

os resultados da consulta estruturada que focalizou questões gerais sobre o 

desenvolvimento das áreas de fronteira de TICs no Brasil. Essa consulta foi conduzida 

junto aos participantes da Oficina de Trabalho TIC, realizada em Brasília, nos dias 04 e 

05 de novembro de 2008.  Compreende a indicação dos setores mais impactados pelas 

aplicações mobilizadoras em questão, daquelas de maior impacto e dos principais 

condicionantes do desenvolvimento dessas aplicações no Brasil, em três períodos 

distintos: 2008 – 2010, 2011 - 2015 e 2016 – 2025. 



Cadernos Temáticos - Tecnologias de Informação e Comunicação -TIC 
 

Sistemas Aplicados a Saúde Humana 
 Página 32 
 

2.3.  Condicionantes e impactos do desenvolvimento das aplicações 
mobilizadoras de TIC no Brasil: 2008 - 2025 

Como ponto de partida, apresentou-se aos participantes da Oficina uma lista 

com vinte e seis setores (Quadro 2.3-1), sete aplicações mobilizadoras (Quadro 2-3-2) 

e uma relação de condicionantes políticos, econômicos, sociais, ambientais e 

tecnológicos (Quadro 2.3-5). Destaca-se que a consulta estruturada foi realizada em 

trabalhos de grupos mistos, com representatividade da indústria, do governo e da 

academia, e incluiu um espaço para inclusão de novas aplicações e condicionantes ao 

final de cada tabela, caso os respondentes julgassem sua inclusão relevante. 

Quadro 2.3-1: Setores Avaliados 

Setores avaliados 

Aeronáutico 

Automotivo 

Agroindústrias 

Bens de capital 

Biocombustíveis 

Couro, calçados e artefatos 

Celulose e papel 

Construção civil 

Defesa 

Equipamentos eletrônicos e de comunicações 

Químico e farmacêutico 

Indústria naval e de cabotagem 

Instrumentação e automação 

Energia (solar, célula combustível, bateria, etc.) 

Higiene, perfumaria e cosméticos 

Madeira e móveis 

Meio ambiente  

Mineração 

Petróleo, gás natural e petroquímica 

Plásticos 

Medicina e saúde 

Siderurgia 

Têxtil e confecções 

Educação 

Telecomunicações 

Segurança pública 

 

Quadro 2.3-2: Sete aplicações mobilizadoras de TIC foram eleitas pelos especialistas para 
analise nos setores produtivos 
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Aplicações Mobilizadoras de TIC 

Serviços convergentes de telecomunicações;  

TV digital interativa; 

Sistemas aplicados à segurança pública;  

Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira; 

Sistemas aplicados à energia e meio ambiente;  

Sistemas aplicados à saúde humana; 

Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à navegabilidade 

 

O Quadro 2.3-3 apresenta os setores mais impactados pelas futuras 

aplicações mobilizadoras de TIC e os períodos nos quais os impactos das novas 

tecnologias serão percebidos com maior intensidade. Os setores de 

telecomunicações; fabricação de equipamentos eletrônicos e de comunicações; e 

instrumentação e automação foram considerados os mais impactados dentre os vinte 

e seis setores apresentados aos participantes da Oficina de Trabalho. A eles, 

seguiram-se os setores de segurança pública, meio ambiente e agroindústrias. 

Quadro 2.3-3: Setores mais impactados pelas aplicações mobilizadoras de TIC no Brasil 

Setor Horizonte temporal 

Telecomunicações 2008 - 2010 

Equipamentos eletrônicos e de comunicações  2008 - 2010 

Instrumentação e automação  2011 - 2015 

Segurança pública 2008 - 2010 

Meio ambiente 2011 – 2015 e 2016- 2025 

Agroindústrias 2011 - 2015 

Educação  2011 - 2015 

Energia (solar, célula combustível, baterias, etc.) 2011 - 2015 

Medicina e saúde 2011 - 2015 

Defesa 2016 -2025 

Petróleo, gás natural e petroquímica 2008 - 2010 

Aeronáutico 2011 – 2015 e 2016- 2025 

Com relação aos horizontes temporais nos quais os impactos das aplicações 

mobilizadoras serão bem percebidos, os resultados da consulta estruturada apontam 

para o período 2011-2015, ou seja, médio prazo. Dos doze setores, sete serão mais 

impactados neste horizonte. Na seqüência, o Quadro 2.3-4 apresenta as aplicações 

mobilizadoras TIC de maior impacto para cada setor apontado no quadro anterior. 
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Quadro 2.3-4: Aplicações mobilizadoras de maior impacto no Brasil. 

Setor Aplicações mobilizadoras de maior impacto no Brasil, por setor 

Telecomunicações  Serviços convergentes de telecomunicações 

 TV digital interativa 

 Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira 

 Sistemas aplicados à saúde humana  

 Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à nagevabilidade 

 Sistemas aplicados à segurança pública 

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente 

Equipamentos eletro-

eletrônicos e de 

comunicação   

 Serviços convergentes de telecomunicações 

 TV digital interativa 

 Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira 

 Sistemas aplicados à saúde humana  

 Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à nagevabilidade 

 Sistemas aplicados à segurança pública 

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente 

Instrumentação e 

automação  

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente  

 Sistemas aplicados à saúde humana  

 Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à nagevabilidade 

 Serviços convergentes de telecomunicações 

Segurança pública  Serviços convergentes de telecomunicações 

 Sistemas aplicados à segurança pública 

Meio ambiente  Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira    

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente  

 Serviços convergentes de telecomunicações 

Agroindústrias  Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira    

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente  

 Serviços convergentes de telecomunicações 

Educação   Serviços convergentes de telecomunicações 

 TV digital interativa 

Energia (solar, célula 

combustível, baterias, etc.) 

 Serviços convergentes de telecomunicações 

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente 

Medicina e saúde  Serviços convergentes de telecomunicações 

 Sistemas aplicados à saúde humana  

 TV digital interativa 

 Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira    

Defesa  Serviços convergentes de telecomunicações 

 Sistemas aplicados à segurança pública 

 Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à nagevabilidade 

Petróleo, gás natural e 

petroquímica 

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente  

 Serviços convergentes de telecomunicações 

 Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à nagevabilidade 

Aeronáutico  Serviços convergentes de telecomunicações 

 Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à nagevabilidade  

Ao analisar os resultados apresentados no Quadro 2.3-4, observa-se que a 

aplicação ―serviços convergentes de telecomunicações‖ foi avaliada como a mais 

impactante para sete dos doze setores destacados na consulta estruturada, a saber: 
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(i) Telecomunicações;  

(ii) Fabricação de equipamentos eletrônicos e de comunicações;  

(iii) Segurança pública;  

(iv) Energia (solar, células a combustível, baterias, etc.);  

(v) Medicina e saúde;  

(vi) Defesa; e  

(vii)  Aeronáutico.  

Conforme mostrado no Quadro 2.3-4, essa aplicação foi considerada de 

alto impacto em todos os setores analisados. 

O destaque da convergência tecnológica como sendo a tecnologia mais 

impactante deve-se ao fato do avanço das aplicações de diversas mídias como vídeo, 

dados e voz sobre uma única plataforma agregadora de serviços dos mais variados.  

Convergência significa ―integração‖ e esta integração está intimamente ligada à 

redução de custos. 

Hoje a telefonia IP já é uma realidade assim como aplicações multimídia 

com interatividade e isto só tende a crescer. O avanço de protocolos de comunicação 

mais sofisticados, a capacidade de miniaturização dos ―chipsets” associados à 

ampliação da capacidade das operadoras de banda larga, assim como a capilaridade 

das redes permitiram uma ampliação significativa nesta área.  Não é sem razão que 

grandes players de mercado como Nortel, Motorola, Siemens tenham apresentado 

com grande difusão esta nova tecnologia e além do lançamento de novos serviços 

integrados oferecidos pelas operadoras de telefonia. 

O fato de que esta integração permite uma gama enorme de aplicações 

desde o mundo corporativo até o mercado de varejo tem ampliado a concorrência 

entre empresas e a disputa entre elas. O lançamento do ―triple-play” e, futuramente, o 

―quadri-play”, segmento que abrange a oferta de serviços de vídeo, dados e voz e 

mobilidade, é um forte exemplo do que a integração pode trazer para todos os 

potenciais consumidores. 

O resultado mostra que a convergência tem um papel fundamental que 

permeia os principais setores onde a inovação tecnológica pode contribuir e continuará 

contribuindo sempre e onde os avanços serão mais significativos. 
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A introdução e a rápida disseminação das tecnologias de telecomunicações 

e informática estão revolucionando a maneira como as sociedades produzem e se 

relacionam. Em um mundo cada vez mais globalizado, as TIC permeiam todos os 

setores da sociedade e permitem uma rápida transformação nos meios de produção e 

desenvolvimento. A percepção do conjunto de pessoas é que as aplicações 

mobilizadoras poderão, dependendo dos setores, em um curto espaço de tempo, gerar 

aplicações inovadoras que poderão trazer impactos significativos em termos de 

produtividade, geração de emprego e novos negócios, naturalmente dependendo das 

iniciativas estratégicas a serem adotadas imediatamente. Algumas destas aplicações, 

como a convergência das tecnologias, têm aplicação em toda a cadeia produtiva. 

Outros setores, focados em determinados nichos de mercado, como petróleo e gás, 

traz desafios gigantescos na busca destes insumos cada vez mais distantes no mar e 

na terra e onde a necessidade de integração de sistemas de produção, 

sensoreamento remoto, comunicação em banda larga, imagens em alta definição e 

criptografia, requerem um esforço muito grande de conhecimento e onde as principais 

aplicações destacadas contribuem com cada uma destas visões. 

Do Quadro 2.3-4, depreende-se que os dois setores que mais recebem 

impacto das aplicações mobilizadoras são justamente aqueles ligados às áreas de 

telecomunicações e de equipamentos eletrônicos e de comunicações. Na verdade 

estes setores são impactados e impactam também os outros setores citados já que a 

área de telecomunicações provê serviços e os equipamentos eletrônicos e de 

comunicações provêm a infraestrutura. Com o avanço e a interação e a mescla da 

nanotecnologia, microeletrônica e da biotecnologia levará a um impacto e uma 

transformação mais profunda estimulando a criação de novas aplicações e novos 

serviços. 

O período de 2008 a 2010 é um período bastante curto e está coerente 

com os atuais avanços tecnológicos que rapidamente encontram aplicações nos 

setores de telecomunicações, de equipamentos eletrônicos e de instrumentação, pois 

são áreas que requerem grandes investimentos de infraestrutura. 

Todos os doze setores indicados merecem destaque, porém alguns setores 

que demandam recursos vultosos para que continuem a prestar um bom serviço à 

sociedade. Por isto, o período 2008 a 2010 se destaca pelas necessidades mais 

imediatas de alguns setores. Destacam-se entre os quais os setores de Petróleo e 
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Gás onde o nível de automação requer sofisticados sistemas de comunicação próprios 

e de terceiros. 

Além disso, vive-se um período no qual a preocupação com o meio 

ambiente tem sido forte demandador de soluções que o preservem. Quando se fala 

em sustentabilidade, possuir meios de garantir uma qualidade de vida para a sua 

população, melhorando as suas condições humanas, é garantido por meios de 

controles mais eficientes e eficazes onde sistemas aplicativos permitem à sociedade 

um maior controle. Podem-se citar sistemas de controle e detecção de vazamentos 

ligados pelas redes wireless proporcionam uma maior segurança a todos. Embora de 

grande importância, o assunto depende de recursos governamentais e privados e cujo 

horizonte de médio prazo (2011-2015) deverá ocorrer através de uma maior 

conscientização e cobrança da sociedade. Sensores eletrônicos que integram 

conhecimentos de nanotecnologia, biotecnologia, computação e telecomunicações 

cada vez menores, mais inteligentes e de menor consumo permitirão através de uma 

rede integrada um controle mais eficiente do meio ambiente. 

Para identificar os fenômenos Sociais, tecnológicos, econômicos, 

ambientais, políticos e éticos, que mais influenciarão o futuro das aplicações 

mobilizadoras de TIC no Brasil, foram apresentadas aos especialistas, 30 

condicionantes de futuro (identificadas no Quadro 2.3-5, a seguir). As 10 principais 

condicionantes eleitas foram avaliadas de forma a identificar o foco do 

desenvolvimento TIC nos períodos de 2008-2010, 2011-2015 e 2016-2025. 

Quadro 2.3-5: Condicionantes de Futuro do desenvolvimento das aplicações mobilizadoras de 
TIC no Brasil 

Condicionantes de futuro do desenvolvimento das aplicações mobilizadoras de TIC no Brasil 

1 Educação em todos os níveis. 

2 Mudanças nos padrões de comportamentos, relacionamentos e comunicação. 

3 Miniaturização de componentes e produtos. 

4 Interconectividade e integração de sistemas. 

5 Maior equilíbrio das desigualdades regionais. 

6 Formação de arranjos cooperativos de pesquisa, como redes, clusters e sistemas locais de inovação. 

7 Políticas creditícias e tributárias para consolidar a base industrial brasileira. 

8 RH em nível técnico e graduado. 

9 Impactos das TIC (estado-da-arte mundial). 

10 Maior volume de capital de risco. 

11 Exigência de escala de produção. 

12 Cooperação internacional: P&D pré-competitiva, joint-ventures, fusões e aquisições, alianças 
estratégicas etc. 
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13 Agricultura dirigida ao mercado internacional com solicitação de tecnologias que maximizem o 
rendimento. 

14 Certificação florestal e de madeiras. 

15 Barreiras técnicas. 

16 Aquecimento global e seus impactos. 

17 Produção mais limpa. 

18 Legislação ambiental mais restritiva. 

19 Uso de energias limpas. 

20 Convergência tecnológica Biotecnologia – Nanotecnologia – Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 

21 Ubiqüidade das TIC. 

22 Regulamentação técnica e metrologia vinculadas às aplicações mobilizadoras. 

23 Continuidade das TIC como prioridade do Estado (C&T&I e política industrial). 

24 Ênfase na adoção de mecanismos da propriedade intelectual. 

25 Envelhecimento da população brasileira e seus impactos. 

26 Percepção da sociedade quanto ao valor das TIC. 

27 Consumidores mais conscientes e com maior acesso aos mecanismos do exercício de seus direitos. 

28 Ética (legislação, pirataria, privacidade, valores e crenças em relação ao uso das TIC).  

29 Segurança de dados e de redes (controle de pragas virtuais, risk assessment, colapsos de redes etc.). 

30 Outras especificamente identificadas  

A Figura 2.3-1 mostra esquematicamente como foi formulada a questão 

sobre os condicionantes sociais, tecnológicos, econômicos, ambientais, políticos e 

éticos (conforme quadro 2.3-5 anterior) que mais influenciarão o futuro do 

desenvolvimento das aplicações mobilizadoras de TIC no Brasil, nos períodos 2008-

2010, 2011-2015 e 2016-2025. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.3-1: Condicionantes de futuro do desenvolvimento das TIC no Brasil: foco em 
aplicações mobilizadoras 
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Apresentam-se no Quadro 2.3-6, a seguir, os condicionantes mais 

importantes para o futuro do desenvolvimento das aplicações mobilizadoras de TIC no 

Brasil, em cada um dos períodos analisados. 

Em função do potencial de mercado das sete aplicações analisadas e da 

identificação dos gargalos existentes e previstos nos próximos anos, aponta-se para 

cada período um conjunto diferenciado de condicionantes. Observa-se, entretanto, no 

Quadro 2.3-6, que alguns condicionantes foram considerados relevantes em mais de 

um período, o que reflete sua importância e o caráter mobilizador dos mesmos ao 

longo das trajetórias de desenvolvimento das aplicações em questão. 

 

 

Quadro 2.3-6: Distribuição das condicionantes do desenvolvimento das aplicações 
mobilizadoras de TIC no Brasil 

 Condicionantes do desenvolvimento das aplicações mobilizadoras de TIC no Brasil 

2008 – 2010 2011 – 2015 2016 – 2025 

 Educação em todos os níveis. 

 Formação de arranjos 

cooperativos de pesquisa, 

como redes, clusters e 

sistemas locais de inovação. 

 Continuidade das TIC como 

prioridade do Estado (C&T&I e 

política industrial). 

  Interconectividade e 

integração de sistemas. 

  Políticas creditícias e 

tributárias para consolidar a 

base industrial brasileira. 

  RH em nível técnico e 

graduado. 

  Impactos das TIC (estado-da-

arte mundial). 

 Segurança de dados e de 

redes (controle de pragas 

virtuais, risk assessment, 

colapsos de redes etc.). 

 Educação em todos os níveis. 

 Convergência tecnológica 

Biotecnologia – 

Nanotecnologia – Tecnologias 

de Informação e 

Comunicação.  

  Interconectividade e 

integração de sistemas. 

 Formação de arranjos 

cooperativos de pesquisa, 

como redes, clusters e 

sistemas locais de inovação. 

  Políticas creditícias e 

tributárias para consolidar a 

base industrial brasileira. 

  Cooperação internacional: 

P&D pré-competitiva, joint-

ventures, fusões e aquisições, 

alianças estratégicas etc. 

  Impactos das TIC (estado-da-

arte mundial). 

 Regulamentação técnica e 

metrologia vinculadas às 

aplicações mobilizadoras. 

 Continuidade das TIC como 

prioridade do Estado (C&T&I 

 Educação em todos os níveis. 

 Convergência tecnológica 

Biotecnologia – 

Nanotecnologia – Tecnologias 

de Informação e 

Comunicação.  

 Continuidade das TIC como 

prioridade do Estado (C&T&I e 

política industrial). 

  Cooperação internacional: 

P&D pré-competitiva, joint-

ventures, fusões e aquisições, 

alianças estratégicas etc. 

 Envelhecimento da população 

brasileira e seus impactos.  

 Miniaturização de 

componentes e produtos. 

 Maior equilíbrio das 

desigualdades regionais. 
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e política industrial). 

 

Dentre os condicionantes mais importantes, destaca-se ―a educação em 

todos os níveis‖, que compreende uma formação educacional e tecnológica 

estruturada. O conhecimento da importância da tecnologia na sociedade permite que a 

mesma possa cobrar de seus governantes um maior retorno sobre suas ações.  Além 

disto, a sociedade do conhecimento, uma sociedade que saiba dar importância ao 

desenvolvimento tecnológico é crucial para que a mesma tenha sustentabilidade e que 

possa ser inovadora.  

Os programas de acesso à banda larga em todas as escolas do País, os 

programas municipais de aquisição de computadores laptop, o programa de inclusão 

digital e a difusão de tecnologias para o desenvolvimento social são iniciativas já 

destacadas e planejadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia até o ano de 2010.  A 

educação como meio de transformação é meta prioritária do governo até 2010 

destacando-se a implantação de 600 telecentros especialmente em municípios com 

menor IDH (índice de desenvolvimento humano) e a implantação de 400 CVTs 

(centros vocacionais tecnológicos), em parceira com o MEC. 

Outro fato relevante deste quadro é que para que estas aplicações possam 

gerar desdobramentos é necessário que o governo dê incentivos fiscais para criação 

de empresas e a inovação nelas e que estes incentivos sejam permanentemente 

mantidos e ampliados. Podem-se citar iniciativas que estão em andamento como a Lei 

da Inovação (Nº 10.973, de 2 de Dezembro de 2004) que estabelece o incentivo à 

inovação tecnológica e à pesquisa científica no ambiente produtivo; a Lei do Bem (Nº 

11.196, de 21 de novembro de 2005), a qual estabelece um novo marco legal para 

apoio ao desenvolvimento tecnológico nas empresas; e as mais recentes, a saber: (i) 

Lei do MEC (Nº 11.487, de 15 de julho de 2007), a qual acrescenta o artigo 19 para 

dar novo incentivo às empresas que investem em P&D; e (ii) Lei do FNDCT (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Nº. 11.540 de 12 de 

novembro de 2007) que tem o objetivo de financiar a inovação e o desenvolvimento 

tecnológico. O contínuo aprimoramento das leis de incentivo permitirá que, no 

horizonte temporal até 2025, o país tenha alcançando um nível de excelência em 

inovação, em alinhamento à visão de futuro preconizada neste estudo. 

A formação de arranjos cooperativos e centros de excelência são visões de 

curto e médio prazo que permitirão a criação de pólos de conhecimento e que servirão 
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de fomento para criação de empresas ligadas às TIC altamente inovadoras. 

Atualmente existem 16 fundos setoriais entre os quais o CT-Petro (Petróleo & Gás), 

CT-Info (para Tecnologia da Informação) e o Funttel (para desenvolvimento das 

telecomunicações). Tais arranjos poderão viabilizar a propulsão de projetos 

cooperativos, oferecendo uma dinâmica mais ousada da Política de Inovação nacional, 

na medida em que se poderá ir além da perspectiva de superação de gargalos 

tecnológicos, perseguindo, mediante mapeamento e monitoramento das tendências, 

os nichos tecnológicos. 

Não se poderia deixar de destacar um condicionante muito importante que 

representa a política voltada para a capacitação de recursos humanos a ser iniciada 

no curto prazo e que produzirá frutos nos períodos seguintes. As metas definidas pelo 

governo para 2010 ampliam a capacitação via bolsa CNPq para 95.000 estudantes 

além das iniciativas da CAPES e de outras para área de engenharia iniciadas em 

2006, segundo dados do MCT. 

A convergência das três tecnologias transformacionais, a nanotecnologia, a 

biotecnologia e as TIC apresentam a possibilidade de uma revolução prevista para o 

médio prazo. A união dessas três áreas de conhecimento criará uma nova ciência, na 

qual componentes da ordem de tamanho atômico associados a moléculas e 

compostos permitirão a criação de novas aplicações de mercado. A título de 

ilustração, o engenheiro norte-americano Ray Kurtzweil publicou em 1998 um livro 

denominado ―A Era das Máquinas Espirituais‖, no qual destaca que essa convergência 

levará a uma tênue separação entre a humanidade e a tecnologia, sendo que na visão 

do autor a alma e o chip de silício se unem. Em seu livro destaca que em 2020, em 

que esta evolução e, não revolução, uma máquina poderá resolver o ―teste de Turing‖ 

18. O teste de Turing consiste em que uma máquina consiga simular um ser humano. 

Uma pessoa deve interagir com o computador por meio de um terminal, através 

unicamente de texto. O computador passa no teste se a pessoa não for capaz de 

distinguir se está conversando com uma pessoa ou com um computador.  Não há 

restrições sobre os assuntos que a pessoa possa conversar com o computador. As 

atuais experiências em inteligência artificial nem estão perto desta visão. Kurtzweil 

argumenta que, em 2030, nanosensores poderão ser injetados na corrente sanguínea 

                                                 
18 Turing propôs um teste através do qual poderíamos decidir se os estados cognitivos humanos são manipulação de símbolos. O 

teste proposto por Turing consistia em levar a cabo uma experiência com duas pessoas e um computador. Nesta experiência 
uma pessoa isolada faz uma série de perguntas que são respondidas pelo computador e pela outra pessoa. O computador passa 
o teste se o indivíduo que faz as perguntas não conseguir descobrir qual dos interlocutores é a máquina e qual é humano. BT 
Ciencia Cognitiva - Inteligência Artificial e Filosofia da Mente  - Disponível em: 
http://an.locaweb.com.br/Webindependente/CienciaCognitiva/artificial_e_filoso.htm  . Acesso em dez 2009.  

http://an.locaweb.com.br/Webindependente/CienciaCognitiva/artificial_e_filoso.htm
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de uma pessoa, implantando microchips que poderão amplificar ou mesmo suplantar 

diversas funções cerebrais. As pessoas poderão, então, compartilhar memórias e 

experiências íntimas emitindo suas sensações como ondas de rádio para os sensores 

de outra pessoa. Portanto, a visão de longo prazo sobre a unificação das três áreas 

está em sintonia com a do renomado autor, tendência que já vem sendo realizada na 

produção e no mercado há mais de duas décadas, e que, portanto, deverá ser 

intensificada cada vez que estiverem comprovadas suas viabilidades sob os pontos de 

vista técnico, econômico, ético e social. 

 

2.4. Apoio e Incentivo ao Setor de TICs 

O setor é favorecido no Brasil pela Legislação, Incentivos Fiscais e 

Benefícios para o Setor de Informática, conforme tabela 2.4-1. 

Tabela 2.4-1: Legislação, Incentivos Fiscais e Benefícios para o Setor de Informática no Brasil 
(Fonte: BRAZILTECH - MDIC, ABINE, AMPEI) 

Legislação, Incentivos Fiscais e Benefícios para o Setor de Informática.19 

Incentivos Fiscais Federais para Fabricação de Bens de TIC 

Lei de Informática 

 

A Lei de Informática (lei 10176/01) é a principal fonte de estímulo fiscal para as empresas que 
fabricam, no Brasil, produtos com tecnologia digital, como computadores, telefones celulares, outros 
equipamentos digitais eletrônicos, de telecomunicações, médico hospitalares, de eletrônica 
embarcada. Pela lei, as indústrias que atendem às exigências de fabricação de acordo com um 
“Processo Produtivo Básico”, recebem significativos incentivos fiscais federais, de redução do imposto 
sobre os produtos industrializados – IPI. Em contrapartida, estas indústrias investem 5% do seu 
faturamento líquido em atividades de P&D nos seus laboratórios ou em instituições de pesquisa 
externas. Muitos estados complementam os incentivos federais com incentivos estaduais de redução 
do imposto sobre circulação de mercadorias - ICMS. Em 2007, havia 313 empresas recebendo os 
benefícios fiscais da lei de Informática.  

Link para a Lei: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4644.html 

Link com Informações do MCT: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/2189.html 

Lei da ZFM A Lei da ZFM (lei 8.387/91) concede isenção de IPI e redução do IR a empresas na Zona Franca de 
Manaus, incluindo empresas produtoras de bens de informática. 

Alterada Pela Lei 11.077/04, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática 
e automação e estabelece novos períodos de vigência e dá outras providências. 

Link para a Lei 8.387/91: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8387.htm 

Link par a Lei 11.077/04: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/3282.html 

Link Com informações do MCT: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/2189.html 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores 

O PADIS objetiva fomentar a instalação, no país, de empresas que exerçam as atividades de concepção, desenvolvimento, projetos 
e fabricação de semicondutores e de displays [mostradores de informação]. As empresas que aderirem ao PADIS terão reduzidas a 
zero as alíquotas de PIS-Pasep, COFINS e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

O Governo Brasileiro está oferecendo às empresas de design, fabricação e teste de componentes semicondutores e de displays 

                                                 
19BRAZIlTECH. Legislaçâo, Incentivos Fiscais e Benefícios para o Setor de Informática. Disponível em: 

http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/index.html . Acesso em: abr 2010. 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4644.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/2189.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8387.htm
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/3282.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/2189.html
http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/index.html
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(mostradores de informação) um conjunto de incentivos fiscais, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Semicondutores – PADIS, instituído pela lei de Incentivos Fiscais para as Indústrias (lei 11484/07). As empresas 
beneficiadas pelo PADIS têm isenção de impostos federais nas vendas domésticas e na importação de equipamentos incorporados 
no seu ativo, na aquisição de software e na venda de projetos de design. Em contrapartida, aplicam, no mínimo, 5% do seu lucro 
bruto no mercado interno em atividades de P&D, dos quais, ao menos 1% deverá ser aplicado em Universidades e Institutos de 
Pesquisa. 

Link com informações do MCT: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/71822.html 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV Digital 

O PATVD isenta de impostos as empresas que investirem em pesquisa sobre a digitalização da televisão brasileira. Podem se 
habilitar para o programa todas as pessoas jurídicas que exerçam atividades de desenvolvimento e fabricação de equipamentos 
para TV digital, desde que estejam habilitadas pela Receita Federal e cumpram os parâmetros do Processo Produtivo Básico (PPB). 

Instituído pela lei de Incentivos Fiscais para as Indústrias (lei 11484/07), as empresas beneficiadas pelo PATVD têm isenção de 
impostos federais nas vendas domésticas e na importação de equipamentos incorporados no seu ativo, na aquisição de software e 
na venda de projetos de design. Em contrapartida, aplicam, no mínimo, 2,5% do seu lucro bruto no mercado interno em atividades 
de P&D, dos quais, ao menos 1% deverá ser aplicado em Universidades e Institutos de Pesquisa. 

Link com informações do MCT: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/71825.html 

Programa CI-Brasil 

A utilização de semicondutores em todos os setores da atividade econômica mundial tem aumentado consideravelmente a 
demanda por circuitos integrados (CIs), tornando o setor um segmento importante da atividade econômica do Brasil. Buscando a 
inserção do País neste cenário, o Governo Brasileiro vem investindo fortemente no setor de Microeletrônica, através do Programa 
CI-Brasil. 

Link para site oficial do Programa: http://www.ci-brasil.gov.br/ 

Link com Informações do MCT: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/31525.html 

Diminuição de Custos na Importação e Exportação de Bens de TIC 

O Brasil oferece aos setores mais dinâmicos da economia, incluindo o setor de informática, um conjunto de procedimentos 
logísticos que visam diminuir o custo da burocracia e melhorar os mecanismos de liberação de mercadorias nos portos e 
aeroportos, para melhorar a competitividade das empresas que atuam no comércio internacional 

Sistema Integrado de 
Comércio Exterior – 
Siscomex 

 Permite o uso de um fluxo único de informações, elimina controles paralelos e diminui o volume de 
documentos no comércio exterior. Através do Siscomex, as empresas fazem o registro e acompanham 
as suas exportações, recebem mensagens e trocam informações eletronicamente com os órgãos 
responsáveis pelas autorizações e fiscalizações. 

Link para Siscomex: http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/LegisAssunto/Siscomex.htm 

Linha Azul Nome que é conhecido o regime aduaneiro especial que melhora a liberação de importações pelas 
empresas industriais (as empresas habilitadas têm tratamento aduaneiro prioritário e expresso, no 
máximo em oito horas). 

Link para Linha Azul: http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/LinhaAzul/LinhaAzul.htm 

RECOF Nome dado ao “entreposto industrial sob controle informatizado”, um mecanismo que diminui os 
custos de comércio exterior. O RECOF atende a empresas exportadoras de quatro setores: informática 
e telecomunicações, aeronáutico, automotivo, semicondutores e componentes de alta tecnologia para 
informática e telecomunicações. As empresas habilitadas têm direito a suspensão de impostos federais 
na importação de insumos, redução no custo de armazenagem aérea, tratamento preferencial de 
conferencia aduaneira. Diversos fabricantes globais de produtos eletrônicos recebem estes benefícios 
do RECOF. 

Link para RECOF: http://www.recof.com.br/ 

Sistema Harpia Procedimento de fiscalização pós despacho, que visa ajudar coibir a importação ilegal de produtos 
eletrônicos, evitando a concorrência desleal das importações fraudulentas. 

Link para Sistema Harpia: 
http://www.harpiaonline.com.br/harpia/?gclid=CODQhIiuuaECFcwe7godRgGG-w  

Incentivos Fiscais Federais para Inovação no Setor de TIC 

Lei da Inovação A Lei da Inovação (lei 10973/04) estimula a inovação nas empresas, através de projetos entre empresas 
com universidades e institutos de pesquisa públicos, facilitando a mobilidade dos pesquisadores, 
promovendo a criação de novas empresas de base tecnológica e aplicando recursos financeiros 
públicos em empresas sob a forma de subvenção e financiamento com juros menores.  
 
Um dos estímulos a projetos inovadores mais importantes, criado no âmbito da lei da Inovação é o 
Programa de Subvenção Econômica. O objetivo do Programa é o de promover um significativo 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/71822.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/71825.html
http://www.ci-brasil.gov.br/
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/31525.html
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/LegisAssunto/Siscomex.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/LinhaAzul/LinhaAzul.htm
http://www.recof.com.br/
http://www.harpiaonline.com.br/harpia/?gclid=CODQhIiuuaECFcwe7godRgGG-w
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aumento das atividades de inovação e o incremento da competitividade das empresas e da economia 
do país. Este programa, gerenciado pela FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, permite que as 
empresas recebam recursos públicos não reembolsáveis, na forma de “grants”, para realizar projetos 
inovadores em áreas previamente definidas como prioritárias. Com a subvenção, a FINEP compartilha 
os custos e riscos inerentes aos projetos de inovação empresariais. Para receber recursos, as empresas 
são convocadas por um edital e os projetos são selecionados por um Comitê independente. A FINEP 
realiza pelo menos um edital por ano. Em 2009, estão sendo alocados cerca de U$ 200 milhões de 
recursos para este Programa. 

Com o objetivo de desconcentrar a atividade inovadora, a legislação brasileira exige que 30% dos 
recursos da subvenção econômica sejam aplicados nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, que 
são mais carentes. 

Link para a Lei: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/3293.html 

Lei do Bem A lei do Bem (lei 11196/05) define outro conjunto de incentivos fiscais para empresas privadas que 
estejam fazendo inovação tecnológica, incluindo: 

 Deduções no imposto de renda das despesas em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
capacitação de pessoal 

 Depreciação acelerada dos equipamentos usados para o desenvolvimento tecnológico 

 Isenções de impostos para importação de equipamentos 

 Isenção de taxas para registro e manutenção de propriedade intelectual.  

 Na mesma lei são criados regimes especiais para empresas exportadoras de serviços de TI (REPES) e de 
bens de capital (RECAP), que exportem pelo menos 80% da sua produção. Estas empresas recebem 
incentivos fiscais para a exportação e na importação de bens e serviços que são incorporados em seu 
ativo imobilizado. 

Link para a Lei: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm 

Lei do Software e 
Propriedade Intelectual 

A lei nº 9.609/98 dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador, sua 
comercialização no País, e dá outras providências. Regulamentada pelo Decreto nº 2.556 /98.  

Para os efeitos da Lei nº 9609/1998, Programa de Computador “é a expressão de um conjunto 
organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer 
natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, 
dispositivos, instrumentos e equipamentos periféricos, baseados em técnica digital, para fazê-los 
funcionar de modo e para fins determinados”. 

Link para a Lei: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5225.html#ancora 

Link Com informações do MCT: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/54521.html 

Programa para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - SOFTEX 

A Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX - é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), que tem como objetivo executar, promover, fomentar e apoiar atividades de inovação e desenvolvimento 
científico e tecnológico, de geração e transferência de tecnologias e de promoção do capital humano, através da educação, cultura 
e treinamento, de natureza técnica e mercadológica, com foco no setor de software e serviços de TI, visando o desenvolvimento 
deste setor no Brasil e a inserção do setor e do país na economia mundial. 

Neste contexto a SOFTEX foi designada, desde sua criação em 1996, como gestora do Programa para Promoção da Exportação do 
Software Brasileiro – Programa SOFTEX, considerado programa prioritário pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 

O Sistema SOFTEX é composto pela SOFTEX e por uma rede de 18 Agentes Regionais, distribuídos por 11 estados brasileiros e com 
mais de 1.600 empresas associadas. 

A SOFTEX tem sido pioneira na concepção e execução de projetos nas áreas de empreendedorismo, associativismo, qualidade 
(MPS. BR), mercado/exportação (Proimpe e PSI-SW), capital (Prosoft) e inteligência estratégica para o setor de software e serviços 
de TI, captando para tanto recursos não apenas no MCT, mas também na APEX, BID, BNDES, CNPq, FINEP, SEBRAE, e outros. 

Link para a SOFTEX: http://www.softex.br/_home/default.asp 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade em Software – PBQP- Software 

O PBQP Software procura estimular a adoção de normas, métodos, técnicas e ferramentas da qualidade e da Engenharia de 
Software, promovendo a melhoria da qualidade dos processos, produtos e serviços de software brasileiros, de modo a tornar as 
empresas mais capacitadas a competir em um mercado globalizado.  

Especificamente, busca-se a melhoria contínua do grau de satisfação dos seus clientes, da qualidade de vida no trabalho e no País, 
e da lucratividade e competitividade das empresas brasileiras de software. 

Link para o PBQP- Software: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/2867.html 

Financiamentos e Compartilhamento de Riscos para Empresas de TIC 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/3293.html
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5225.html#ancora
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/54521.html
http://www.softex.br/_home/default.asp
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/2867.html
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Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social 
(BNDES) 

É a principal fonte de financiamento público de longo prazo, com custos compatíveis com os do 
mercado internacional, para o desenvolvimento de projetos de investimento e comercialização. Para o 
setor industrial, as ações do BNDES seguem as diretrizes da Política de Desenvolvimento Produtivo – 
PDP e visam ampliar a capacidade de produção da indústria brasileira, elevar sua capacidade de 
inovação e aumentar suas exportações. O Banco apóia:  

 O investimento fixo, o capital de giro, a aquisição de bens de capital, a importação de 
equipamentos e os investimentos para aumento de competitividade. 

 Com financiamento a longo prazo, a implantação de atividades inovadoras nas empresas e o 
desenvolvimento de projetos inovadores que envolvam risco tecnológico e oportunidades de mercado. 

Link para BNDES: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt 

A Financiadora de 
Estudos e Projetos 
(FINEP) 

É uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia cuja missão é promover e financiar a inovação e a 
pesquisa científica e tecnológica em empresas, universidades, institutos tecnológicos, centros de 
pesquisa e outras instituições públicas ou privadas. A área de TIC é uma das áreas prioritárias. 

A FINEP é a gestora dos Fundos Setoriais, que promovem a inovação em treze áreas estratégicas, uma 
delas a de Informática, com apoio financeiro a projetos nas instituições de pesquisa e a projetos de 
parceria com as empresas. 

A FINEP usa as seguintes modalidades para apoiar os projetos inovadores do setor de 
telecomunicações: 

 O desenvolvimento empresarial em áreas prioritárias, com recursos não reembolsáveis, 
através do programa de subvenção econômica. 

 O Programa Inova Brasil, onde apóia os projetos inovadores de médias e grandes empresas 
que se enquadrem na Política de Desenvolvimento Produtivo com empréstimos com taxas 
diferenciadas  

 Projetos de pesquisa cooperativos Universidade – Empresa, onde os recursos para a 
Universidade são não reembolsáveis e os recursos para empresas são empréstimos com juros 
reduzidos  

 Empréstimos com juro zero para os projetos desenvolvidos por micro e pequenas empresas 
inovadoras, com pagamentos divididos em 100 parcelas iguais 

Link para FINEP: http://www.finep.gov.br/ 

Conselho Nacional de 
Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPQ) 

 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é uma agência do Ministério 
da Ciência e Tecnologia (MCT) destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação 
de recursos humanos para a pesquisa no país.  

Uma forma de apoio oferecido pelo CNPq é o auxílio à pesquisa. Entre as várias modalidades de auxílio, 
há o subsídio a publicações científicas, o apoio à capacitação de pesquisadores por meio de 
intercâmbios científicos ou da promoção e atendimento a reuniões e congressos científicos. 

Link para CNPQ: http://www.cnpq.br/ 

Incentivos Regionais para o Setor de TIC 

Os incentivos regionais no Brasil são resultado de políticas dos Governos Federal, Estadual e Municipal. O Governo Federal 
promove ações que visam diminuir a disparidade entre as regiões e criar pólos de desenvolvimento em áreas carentes. Por 
exemplo, 30% da aplicação de recursos da subvenção econômica e de outros fundos públicos precisam ser aplicados em iniciativas 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As instituições de pesquisa destas regiões recebem também 30% dos recursos de P&D 
aplicados pelas empresas que incentivadas pela Lei de Informática. Outro exemplo são os incentivos para empresas que se 
instalam em Manaus, no estado do Amazonas, na região conhecida como Zona Franca de Manaus. 

Uma das metas da Política de Desenvolvimento Produtivo é aumentar o 

investimento privado em P&D. Para incentivar as empresas a investirem em projetos 

de pesquisa e desenvolvimento, o Governo oferece diversos mecanismos de estímulo 

fiscal e financeiro, dentre os quais, o estímulo através da lei de Informática. A lei 

permite que uma empresa fabricante de produtos de TIC possa receber incentivos que 

diminuem sensivelmente alguns impostos federais, diminuindo o custo final dos 

http://www.bndes.gov.br/english/default.asp
http://www.bndes.gov.br/english/default.asp
http://www.bndes.gov.br/english/default.asp
http://www.bndes.gov.br/english/default.asp
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt
http://www.finep.gov.br/
http://www.cnpq.br/
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produtos fabricados. Em contrapartida, exige que as empresas beneficiadas apliquem 

uma percentagem de seu faturamento em projetos de P&D, que pode ser realizado 

tanto na própria empresa como em projetos de parceria com instituições de pesquisa 

externas.  A tabela 2.4-2 apresenta as empresas que mais investiram em P&D no 

Brasil em 2007. 

Tabela 2.4-2: Empresas que mais investiram em P&D no Brasil em 2007 (Fonte: BRAZILTECH 
- MDIC, ABINE, AMPEI) 

As empresas que mais investiram em P&D – 2007
20

 

Dell 

Ericsson 

Flextronics 

Itautec Computadores 

LG 

Motorola 

Positivo Informática 

Samsung  

Solectron. 

O Investimento em projetos de P&D é fator importante para o 

desenvolvimento das Tecnologias no Brasil21. Muito deste investimento é realizado 

pelas empresas em parceria com instituições de pesquisa e desenvolvimento públicas 

ou privadas, com pesquisadores de alta qualificação profissional.  

Há de se destacar o estímulo que o Governo Brasileiro dá aos projetos 

Empresa - Instituições de Pesquisa (FINEP e FAPESP), nos quais os recursos às 

instituições de pesquisa não precisam ser reembolsados. Há também um fundo 

voltado a fomentar projetos conjuntos (Fundo Verde Amarelo).  

A Lei de Informática destaca-se pela sua importância ao estímulo, pois exige 

que as empresas, ao receber incentivos fiscais para o seu processo produtivo, tenham 

que investir uma percentagem do seu faturamento líquido em projetos de P&D com 

instituições de pesquisa externas (projetos conjuntos, nos quais as empresas têm o 

direito de escolher as instituições e o tema do projeto). Em 2007 os investimentos em 

P&D nas empresas foram similares ao investido pelas instituições de pesquisa 

(Conforme tabela 2.4-3). 

                                                 
20BRAZILTECH. Projetos de P&D das Instituições de Ciência e Tecnologia com a Indústria da TIC. Disponível em: 

http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/whyBrasil.aspx?m=1&p=20&v=0 . Acesso em: abr 2010. 
21BRAZIlTECH. Projetos de P&D das Instituições de Ciência e Tecnologia com a Indústria da TIC. Disponível em: 

http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/whyBrasil.aspx?m=1&p=20&v=0 . Acesso em: abr 2010. 

http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/whyBrasil.aspx?m=1&p=20&v=0
http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/whyBrasil.aspx?m=1&p=20&v=0
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Tabela 2.4-3: Investimento em Projetos de P&D, por Área de Aplicação (Fonte: BRAZILTECH - 
MDIC, ABINE, AMPEI) 

Investimento em Projetos de P&D, por Área de Aplicação – 2007 (US$ milhões) 22 

Área Empresas Instituições Total 

Telecomunicações, Celular 67.65 103.27 170.92 

Computadores e Periféricos 42.33 23.54 65.87 

Telecomunicações, Outros 28.79 50.78 79.57 

Outras áreas 24.61 9.80 34.41 

Automação Bancária 23.09 2.90 25.99 

Automação Industrial 14.87 12.29 27.16 

Automação Comercial e de Serviços 10.52 11.34 21.86 

Médico-Hospitalar 5.84 1.19 7.03 

Instrumentação 1.59 1.10 2.69 

Total 219.28 216.20 435.48 

Em 2009 existiam 102 instituições de Ensino e Pesquisa e Incubadoras 

tecnológicas credenciadas pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI) 

/MCT23, distribuídas no Brasil conforme tabela 2.4-4. (Detalhes das instituições, com 

Áreas de atuação e Linhas de pesquisa no Anexo C). 

Tabela 2.4-4: Instituições de Ensino, Pesquisa e Incubadoras Credenciadas pelo CATI/MCT 
(Fonte: MCT) 

UF Instituições / CATI  

SP 31 

SC 16 

RS 14 

BA 8 

MG 8 

DF 6 

CE 5 

CE 4 

RJ 4 

PR 4 

GO 1 

MS 1 

                                                 
22BRAZILTECH. Projetos de P&D das Instituições de Ciência e Tecnologia com a Indústria da TIC. Disponível em: 

http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/whyBrasil.aspx?m=1&p=20&v=0 . Acesso em: abr 2010. 
23  MCT -  Áreas de Atuação, Setores Econômicos e Linhas de Pesquisa das Instituições de Ensino, Pesquisa e Incubadoras 

credenciadas pelo CATI . 23/04/2010. Disponível em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/78720.html . Acesso em 
Abr/2010. 

http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/whyBrasil.aspx?m=1&p=20&v=0
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/78720.html
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MA 1 

PB 1 

ES 1 

                                                                              

Como promotoras de ciência e Tecnologias, estão vinculadas ao MCT, 19 

Unidades de Pesquisas, administradas por Organização Social fomentada e 

supervisionada pelo MCT, nos termos da Lei nº 9.637 de 15 de maio de 1998, 

conforme tabela 2.4-5 e 5 Agencias de Desenvolvimento conforme tabela 2.4-6: 

Tabela 2.4-5: Unidades de Pesquisa vinculadas ao MCT (Fonte: MCT) 

Unidades de Pesquisa vinculadas ao MCT.24 Local Web Site 

CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas Rua: Dr. Xavier Sigaud, 150 - Ed. César Lattes - 
Urca 

22290-180 - Rio de Janeiro - RJ 

Fone: (21) 2141-7100 

Fax: (21) 2141-7400 

http://www.cbpf.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63270.
html 

 

CETENE - Centro de Tecnologias Estratégicas 
do Nordeste 

Av. Professor Luís Freire, 1 - Cidade Universitária 
50740-540 - Recife - PE 
Fone: (81) 3271-2307 
Fax:    (81) 3271-9815 

http://www.cetene.gov.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63761.
html 

 

CEITEC S.A. - Centro de Excelência em 
Tecnologia Eletrônica Avançada 

Estrada João de Oliveira Remião, 777 - Bloco "B" 
91550-000 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Fone: (51) 3220-9700 

http://www.ceitec-sa.com 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63772.
html 

CETEM - Centro de Tecnologia Mineral Av. Pedro Calmon, 900 - Cidade Universitária 
21941-590 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone:               (21) 3865-7222        
Fax:    (21) 2260-2837 

http://www.cetem.gov.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63685.
html 

CTI - Centro de Tecnologia da Informação 
Renato Archer 

Rodovia Dom Pedro I, (SP-65), Km 143,6 - 
Amarais 
13069-907 - Campinas - SP 
Fone: (19) 3746-6000        
Fax:    (19) 3746-6043 
13069-901- Campinas - São Paulo - Brasil 

http://www.cti.gov.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63686.
html 

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia 

SAS Quadra 5, Lote 6, Bloco H, 5º andar 
70070-912 - Brasília - DF 
Fone: (61) 3217-6360 e 3217-6350 
Fax:    (61) 3217-6490 

http://www.ibict.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63704.
html 

IDSM - Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá (*) 

Estrada do Bexiga, n.º 2584 - Bairro: Fonte Boa-
Tefé 
69470-000 - Tefé - AM 
Fone: (97) 3343-4672 
Fax:    (97) 3343-2736 

http://www.mamiraua.org.b
r 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63124.
html 

IMPA - Instituto Nacional de Matemática 
Pura e Aplicada (*) 

Estrada Dona Castorina, 110 - Ed. Lélio Gama - 
Jardim Botânico 

http://www.impa.br 

                                                 
24 MCT. Unidades de Pesquisa Vinculadas ao MCT. Disponível em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/741.html . 

Acesso em: abr 2010. 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/63270.html
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22460-320 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (21) 2529-5000 
Fax: (21) 2512-4115 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63176.
html 

INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia 

Av. André Araújo, 2936 - Aleixo 
69083-000 - Manaus - AM 
Fone: (92) 3643-3377 
Fax:    (92) 3643-3096 

http://www.inpa.gov.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63221.
html 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais 

Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da 
Granja 
12227-010 - São José dos Campos - SP 
Fone: (12) 3945-6000 
Fax:    (12) 3922-9285 

http://www.inpe.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63790.
html 

INSA - Instituto Nacional do Semi-Árido Av. Floriano Peixoto, 715 - 2º andar - Centro 
58100-001 - Campina Grande - PB 
Fone: (83) 2101-6400 
Fax:    (83) 2101-6403 

http://www.insa.gov.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63713.
html 

INT - Instituto Nacional de Tecnologia Av. Venezuela, 82 - Cais do Porto 
20081-312 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (21) 2123-1100 
Fax:    (21) 2123-1284 

http://www.int.gov.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63732.
html 

LNA - Laboratório Nacional de Astrofísica Rua Estados Unidos, 154 - Bairro das Nações 
37504-364 - Itajubá - MG 
Fone: (35) 3629-8100 
Fax:    (35) 3623-1544 

http://www.lna.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63660.
html 

 

LNCC - Laboratório Nacional de Computação 
Científica 

Av. Getúlio Vargas, 333 - Quitandinha 
25651-070 - Petrópolis - RJ 
Fone: (24) 2233-6000 
Fax:    (24) 2231-5595 

http://www.lncc.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63796.
html 

 

LNLS - Laboratório Nacional de Luz 
Síncrotron (*) 

Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 - Pólo II 
de Alta Tecnologia de Campinas 
13084-971 - Campinas - SP 
Fone: (11) 3512-1010 
Fax:    (11) 3512-1004 

http://www.lnls.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63282.
html 

 

MAST - Museu de Astronomia e Ciências 
Afins 

Rua General Bruce, 586 - São Cristovão 
20921-030 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (21) 2580-7010 
Fax:    (21) 2580-4531 

http://www.mast.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63201.
html 

MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi Av. Governador Magalhães Barata, 376 - São 
Brás 
66040-170 - Belém - PA 
Fone: (91) 3249-1302 
Fax:    (91) 3249-0466 

http://www.museu-
goeldi.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63195.
html 

ON - Observatório Nacional Rua General José Cristino, 77 - São Cristovão 
20921-400 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (21) 3878-9100 
Fax:    (21) 2580-6041 

http://www.on.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63250.
html 

RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(*) 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
Rua Lauro Müller, 116 - Sala 1.103 
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ 
22290-906 
Fone: (21) 2102-9660 
Fax:    (21) 2279-3731 

http://www.rnp.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/63073.
html 
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Tabela 2.4-6: Agencias de Desenvolvimento vinculadas ao MCT (Fonte: MCT) 

Agencias de Desenvolvimento vinculadas 
ao MCT.25 

Local Web Site 

AEB - Agência Espacial Brasileira Setor Policial Sul - Área 5 - Quadra 3 - Bloco A 
70610-200 - Brasília - DF 
Fones: (61) 3411.5529|5035 

http://www.aeb.gov.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/67335.h
tml 

CGEE - Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos 

SCN - Quadra 2 - Bloco A - Ed. Corporate 
Financial Center, 11º andar, sala 1102 
70712-900 - Brasília - DF 
Fone: (61) 3424.9600 
Fax:    (61) 3424.9661 

http://www.cgee.org.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/67326.h
tml 

CNEN - Comissão Nacional de Energia 
Nuclear 

Rua General Severiano, 90 - Botafogo 
22290-901 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (21) 2173.2001 
Fax:    (21) 2173.2133  

http://www.cnen.gov.br/ 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/67332.h
tml 

CNPq - Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

SEPN 507 - Bloco B - Ed. Sede CNPq 
70740-901 - Brasília - DF 
Fone: (61) 2108.9400 
Fax:    (61) 2108.9341 

http://www.cnpq.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/67312.h
tml 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos Praia do Flamengo, 200 - 13º andar 
22210-030 - Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (21) 2555.0555 
Fax:    (21) 2555.0509 

http://www.finep.gov.br 

http://www.mct.gov.br/inde
x.php/content/view/67317.h
tml 

 

De acordo com a ANPROTEC, há 65 parques tecnológicos em operação no 

Brasil, 22 em estágio de implantação e 18 em planejamento. Os parques tecnológicos 

estão integrados com universidades e instituições de pesquisa regionais, sendo peças 

chaves para o desenvolvimento destas regiões. A tabela 2.4-7 mostra o atual parque 

tecnológico. 

Tabela 2.4-7: Distribuição dos Parques tecnológicos por região (Fonte: BLUEBOOK) 

Distribuição dos Parques tecnológicos no Brasil
26

 

 Nordeste 

1 Parque de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Ceará – PADETEC 
www.padetec.ufc.br 
Technological Park in Fortaleza, Ceará 

2 Parque Tecnológico da Paraíba 
www.paqtc.org.br  
Technological Park in Campina Grande, Paraíba 

3 Porto Digital 
www.portodigital.org.br 

                                                 
25 MCT. Unidades de Pesquisa Vinculadas ao MCT. Disponível em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/741.html . 

Acesso em: abr 2010. 
26 BLUEBOOK. Distribuição dos parques tecnológicos no Brasil. 20/04/2010 Disponível em: 

<http://semicondutores.apexbrasil.com.br/>. Acesso em 04/05/2009 . 
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Technological Park in Recife, Pernambuco 

4 Sergipe Parque Tecnológico – SergipeTec 
www.sergipetec.org.br 
Technological Park in Aracaju, Sergipe 

 Sudeste 

5 Parque Tecnológico do Rio (Federal University of Rio de Janeiro) - Parque do Rio 
www.parquetecnologico.ufrj.br 
Technological Park in Rio de Janeiro, RJ 

6 Pólo de Biotecnologia Bio-Rio (Federal University of Rio de Janeiro) - Pólo Bio-Rio 
www.biorio.org.br 
Technological Park in Rio de Janeiro, RJ 

7 Parque de Alta Tecnologia de Petrópolis/FUNPAT 
www.petropolis-tecnopolis.com.br 
Technological Park in Petrópolis, RJ 

8 Parque Tecnológico UNIVAP (Vale do Paraíba University) 
www.parquetecnologico.univap.br 
Technological Park in São José dos Campos, São Paulo 

 Sul 

9 Parque Tecnológico Itaipu – PTI 
www.pti.org.br 
Technological Park in Foz do Iguaçu – Paraná 

10 Parque Tecnológico Alfa - PARCTEC ALFA  
www.celta.org.br 
Technological Park in Florianópolis – Santa Catarina 

11 Sapiens Parque S/A 
www.sapiensparque.com.br 
Technological Park in Florianópolis – Santa Catarina 

12 Parque Científico e Tecnológico da PUC/RS – Tecnopuc 
www.pucrs.br/agt/tecnopuc 
Technological Park in Porto Alegre – Rio Grande do Sul 

13 Parque Tecnológico do Vale do Conhecimento – CIT/UFRGS 
www.sedetec.ufrgs.br 
Technological Park in Porto Alegre – Rio Grande do Sul 

14 Parque Tecnológico do Pólo de Informática em São Leopoldo 
www.polotec.com.br 
Technological Park in São Leopoldo – Rio Grande do Sul 

15 Parque Tecnológico do Vale do Sinos – VALETEC 
www.valetec.org.br 
Technological Park in Campo Bom, Rio Grande do Sul 

 

Cabe destacar a Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 

Tecnológica (ABIPTI), que representa e promove a participação das instituições de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico no estabelecimento e na execução da política 

de desenvolvimento nacional, possui 219 associados no Brasil, com forte 

concentração nos estados de SP, RJ, DF, distribuídas conforme tabela 2.4-8 e 

detalhadas no Anexo B. 

Tabela 2.4-8: Distribuição das Instituições de Pesquisa Tecnológica associadas à ABIPTI 
(Fonte: ABIPTI) 

Estado Nº Instituições 

SP 46 

http://www.sergipetec.org.br/
http://www.parquetecnologico/
http://www.biorio.org.br/
http://www.biorio.org.br/
http://www.petropolis-tecnopolis.com.br/
http://www.parquetecnologico.univap.br/
http://www.pti.org.br/home2/index.htm
http://www.celta.org.br/
http://www.sapiensparque.com.br/
http://www.pucrs.br/agt/tecnopuc/
http://www.sedetec.ufrgs.br/pagina/
http://www.polotec.com.br/
http://www.valetec.org.br/
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RJ 30 

DF 21 

PB 12 

PR 11 

PE 10 

AM 8 

CE 8 

MG 8 

BA 7 

RS 5 

SC 5 

SE 5 

ES 4 

RN 4 

AC 3 

AL 3 

MA 3 

MT 3 

PA 3 

PI 3 

AP 2 

GO 2 

RO 2 

RR 2 

TO 2 

MS 1 

 

Para efeito de avaliação situacional cabe observar os dispêndios nacionais 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de países selecionados, em relação ao produto 

Interno bruto (PIB) (Tabela 2.4-9), em que o Brasil investe em P&D a importância de 

US$ 23.019,3 milhões correntes de PPC (Paridade de Poder de Compra), 

equivalentes a 1,09% em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). O Brasil demonstra 

crescente aumento do número de pesquisadores e pessoal envolvido, com 397.720 

pesquisadores avaliados em 2008 (Tabela 2.4-10).  Também crescente é o número de 

artigos publicados em periódicos científicos, com publicação de 30.415 artigos em 

2008, com equivalência de 2,63% em relação ao Mundo (Tabela 2.4-11). Outro 

Indicador importante é o número de pedidos de patentes de invenção depositados no 

escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos da América, 499 pedidos em 

2008, um aumento de 107,9% em relação ao ano anterior (Tabela 2.4-12). 

Tabela 2.4-9: Dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (Fonte: MCT) 



Cadernos Temáticos - Tecnologias de Informação e Comunicação -TIC 
 

Sistemas Aplicados a Saúde Humana 
 Página 53 
 

Dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de países selecionados, em relação ao produto 
interno bruto (PIB), per capita e por pesquisador, em anos mais recentes disponíveis 

País Ano 

Dispêndios 
em P&D 

 (US$ milhões 
correntes de 

PPC (1)) 

Dispêndios em P&D 
em relação ao 

produto interno 
bruto (PIB)  

em percentual 

Dispêndios em 
P&D per capita 
 (US$ correntes 

de PPC por 
habitante) 

Dispêndios em P&D por 
pesquisador (em 

equivalência de tempo 
integral)  

 (US$ correntes de PPC 
por pesquisador) 

Alemanha 2007 71.789,0 2,53                872,7 246.822,35 

Argentina 2007 2.656,2 0,51                  67,3 68.669,63 

Austrália 2006 15.279,0 2,06                733,8 175.339,11 

Brasil 2008 23.019,3 1,09               121,4 172.732,25 

Canadá (2) 2008 23.962,1 1,84                718,3 170.726,78 

China 2007 102.331,2 1,44                  77,0 71.893,06 

Cingapura 2007 5.814,4 2,52             1.296,4 212.971,50 

Coréia 2007 41.741,6 3,21                861,4 188.086,03 

Espanha 2008 19.547,4 1,35                428,7 149.232,10 

Estados Unidos (2) 2008 398.086,0 2,77             1.307,2 243.900,28 

França 2008 42.757,1 2,02                666,8 198.174,11 

Itália 2008 21.859,2 1,18                365,0 226.983,30 

Japão 2007 147.800,8 3,44             1.156,8 208.177,82 

México 2007 5.567,5 0,37                  52,7 146.783,02 

Portugal 2008 3.719,0 1,51                350,1 91.685,21 

Reino Unido 2008 41.447,6 1,88                675,6 158.556,54 

Rússia 2008 23.408,1 1,03                164,9 51.878,18 

Fonte(s): Organisation for Economic Co-operation and Development, Main Science and Technology 
Indicators, 2009/2 e Brasil: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Extração 
especial realizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e Pesquisa Industrial de Inovação 
Tecnológica (Pintec) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Nota(s): 1) PPC - Paridade do poder de compra.  
2) Dispêndios em P&D por pesquisador (em equivalência de tempo integral) refere-se ao ano de 2006. 
Atualizada em: 08/03/2010 

 

Tabela 2.4-10: Pesquisadores e pessoal de apoio envolvido em P&D (Fonte: MCT) 

Pesquisadores e pessoal de apoio envolvidos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em número de pessoas, por 
setor institucional e categoria, 2000-2008 

Ano 

Setores 

Total (3) 

Governo Ensino superior Empresarial (2) 
Privado sem fins 

lucrativos 

2000 8.691 136.658 86.185 544 231.160 

2001 8.299 144.487 80.519 746 232.920 

2002 7.903 152.777 75.539 943 235.822 

2003 9.035 186.358 71.146 1.153 265.951 

2004 10.160 218.546 70.446 1.356 298.379 

2005 10.472 238.975 80.482 1.279 328.932 

2006 10.778 259.364 79.937 1.195 348.865 
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2007 11.663 283.399 79.563 1.276 373.221 

2008(4) 12.543 307.416 79.350 1.352 397.720 

Fonte(s): para setor empresarial: Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) - 2000, 2003 e 2005, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, extração especial; para estudantes de doutorado: Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) - 
http://ged.capes.gov.br/AgDw/silverstream/pages/frPesquisaColeta.html, extraído em 27/02/2008; e para o 
restante: Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq, extração especial. 
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Nota(s): no DGP/CNPq, os números para os anos ímpares foram obtidos com base na média aritmética dos anos 
adjacentes;  
1) inclui pesquisadores cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa - DGP/CNPq; para o setor ensino superior, 
inclui também os alunos de doutorado matriculados no final do ano;  
2) nas empresas, pesquisadores são as pessoas com nível superior ocupadas em atividades internas de pesquisa e 
desenvolvimento; as demais pessoas são consideradas apoio (levantadas pela Pintec em 2000, 2003 e 2005); 
compostos pela soma dos valores de duas parcelas: setor de indústrias (extrativas e de transformação) e setor de 
serviços, sendo que: os valores das indústrias referentes aos anos de 2000, 2003 e 2005 tomam por base os 
números apurados pela Pintec; em 2001 e 2002, os valores estão estimados pelo percentual médio entre 2000 e 
2003; em 2004, 2006 e 2007 foram calculados de acordo com o percentual médio entre 2000 e 2005; a Pintec 
levantou os valores do setor de serviços apenas para o ano de 2005; os valores referentes a 2006 e 2007, foram 
estimados considerando a participação percentual do setor de serviços no total de 2005 (18 %); em 2005, foram 
subtraídos os valores dos institutos de P&D (setor de serviços) já incluídos nos levantamentos dos dispêndios 
públicos (Embrapa, Fiocruz, etc.).  
3) na coluna total os dados não são obtidos por soma das colunas, para evitar dupla contagem. Cada pesquisador ou 
estudante é contado apenas uma vez; para o pessoal de apoio pode haver dupla contagem;  
4) dados preliminares. 
Atualizada em: 12/03/2010 

 

Tabela 2.4-11: Dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (Fonte: MCT) 

Número de artigos brasileiros, da América Latina e do mundo publicados em periódicos científicos indexados pela 
Thomson/ISI, 2000-2008 

Ano Brasil América Latina Mundo 
% do Brasil em 

relação à América 
Latina   

% do Brasil em 
relação ao 

Mundo 

2000 10.521 24.528 777.734 42,89 1,35 

2001 11.581 26.478 796.755 43,74 1,45 

2002 12.928 28.619 797.471 45,17 1,62 

2003 14.237 31.536 875.242 45,15 1,63 

2004 14.993 31.642 854.158 47,38 1,76 

2005 17.711 37.236 981.781 47,56 1,80 

2006 19.280 38.697 981.747 49,82 1,96 

2007 19.496 39.296 977.792 49,61 1,99 

2008 30.415 55.742 1.158.247 54,56 2,63 

Fonte(s): Incites, da Thomson Reuters. 
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Atualizada em: 27/11/2009 

 

Tabela 2.4-12: Pedidos de patentes de invenção depositados no escritório de marcas e 
patentes dos Estados Unidos da América (Fonte: MCT) 

Pedidos de patentes de invenção depositados no escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos da América - 
alguns países, 2000/200 

Países 2000 2008 Variação 2000/2008 (%) 

EUA 175.705 257.818             46,7 
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Japão 54.365 84.473             55,4 

Alemanha 17.858 26.331             47,4 

Coréia 5.882 25.507           333,6 

Canadá 7.146 11.436             60,0 

Reino Unido 7.613 10.795             41,8 

França 6.859 9.281             35,3 

China 437 5.148        1.078,0 

Israel 2.477 4.916             98,5 

Itália 3.031 4.273             41,0 

Austrália 1.887 4.194           122,3 

Cingapura 680 1.376           102,4 

Espanha 595 1.294           117,5 

Rússia 384 531             38,3 

Brasil 240 499          107,9 

México 180 269             49,4 

Argentina 138 139               0,7 

Chile 28 63           125,0 

Fonte(s): United State Patent and Trademark Office (USPTO) - http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/index.jsp, 
extraído em 29/03/2010 

Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Atualizada em: 09/04/2010 

http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/index.jsp
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3. Sistemas aplicados à saúde humana 

 

As tecnologias de informação e comunicação aplicadas na saúde humana se 

apresentam como essenciais a prolongação da vida humana, favorecendo pessoas  

com dificuldades fisiológicas, tornando-se um meio para aproximação e salvaguarda. 

As inovações tecnológicas neste setor permitem aos cidadãos mais oportunidades de 

inserção adequada a vida social.  

Pela aplicação adequada das TIC, é possível promover um salto qualitativo 

na assistência, promoção e prevenção à saúde. As inovações tecnológicas 

desenvolvem novos produtos e permitem que se melhorem os instrumentos de gestão, 

Desta forma é possível o aumente da produtividade e redução de custos, favorecem a 

disponibilidade a novos serviços e produtos a uma diversa gama da população, em 

diferentes regiões do país, até mesmo em locais remotos, de forma diferenciada e 

acessível. 

A indústria médico-hospitalar dobrou no Brasil nos últimos anos, registrando 

um faturamento de US$ 3,74 bilhões e gerou 31,3 mil postos de trabalho, em 2007 27. 

Já em 2009 28 chegou ao faturamento de R$ 7,7 bilhões e geração de 103 mil postos 

de trabalho.  

No Brasil o setor concentra-se nas regiões Sudeste e Sul do país. O Estado 

de São Paulo abriga 67% (45% na grande São Paulo) das empresas. Na região Sul, 

localizam-se 16,7%, principalmente nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul 29.  

                                                 
27

 Potencial Econômico de 2007. ABIMO. Potencial Econômico. Disponível em: 
<http://www.abimo.org.br/novo/content.php?page=HISTORICO_PT> acesso em: abr 2010. 

28
Dados Econômicos de 2009. ABIMO. Dados Econômicos. Disponível em: 
<http://www.abimo.org.br/novo/content.php?page=DADOS_ECONOMICOS_PT> Acesso em: Dez 2010. 

29
 Base Territorial:O setor está fortemente concentrado nas regiões Sudeste e Sul do país. Particularmente no Estado 
de São Paulo, que abriga 67% das empresas – das quais 45% estão na Grande São Paulo. Na região Sul, localizam-
se 16,7% das empresas do segmento, principalmente nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. ABIMO. Base 
Territorial . Disponível em: <http://www.abimo.org.br/novo/content.php?page=HISTORICO_PT> acesso em: abr 
2010. 
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Figura 2.4-1: Distribuição da indústria Médico Hospitalar na Brasil (Fonte: ABIMO) 

O setor exportou em 2007 o valor de U$ 525 milhões30, em 2009 setor 

exportou o valor de U$ 541 milhões, sendo os  principais destinos da exportação foram 

Estados Unidos, Argentina e México . Apesar do crescimento dos últimos anos, em 

2009 o setor teve queda de faturamento na ordem de 4,9% em relação a 200931.  Para 

2010 0 setor prevê um crescimento no faturamento em torno de 13%32. 

Tabela 2.4-1: Faturamento do Setor Médico Hospitalar (Fonte: ABIMO) 

 

 

 

                                                 
30

Descrição do Setor de Equipamentos Médico Hospitalares. BRAZILTECH.  TIC - Equipamentos médico 
hospitalares. Disponível em: <http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/whyBrasil.aspx?m=1&p=17&v=0>. Acesso 
em: abr 2010. 

31
 A instabilidade econômica do primeiro semestre de 2009 refletiu no desempenho do setor médico-hospitalar e 
odontológico, que registrou faturamento de R$ 6,9 bilhões: uma queda de 4,9% em relação ao ano anterior.  Apesar 
de operarem em um setor de produtos considerados essenciais, as empresas enfrentaram a falta de crédito, o corte 
de gastos do mercado e a contração nos investimentos para aquisição de máquinas e equipamentos, incluindo a 
área da saúde. De acordo com levantamento do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI) realizado para a 
Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratório 
(ABIMO), a valorização cambial também interferiu nos negócios e elevou o déficit da cadeia em 3,6%. Com 
exportações de US$ 541 milhões e importações de US$ 2,8 bilhões, a balança comercial do setor atingiu US$ 2,2 
bilhões. ABIMO(2010). Faturamento da indústria médico-hospitalar e odontológica cai 4,9%.  Disponível em: 
<http://www.abimo.org.br/novo/modules/news/article.php?storyid=138>. Acesso em: novembro de 2010. 

32
 Embora o cenário macroeconômico não tenha favorecido as fabricantes, o complexo industrial da saúde continuou 
investindo e para 2010 estima uma elevação de 13% no faturamento. O número leva em conta o aumento de 7,5% 
na produção, o reajuste dos preços e a variação da inflação. As importações também demonstram que há demanda 
interna e o país tem muito para crescer. Com o avanço tecnológico constante das empresas, a indústria nacional tem 
capacidade de minimizar a dependência externa. O poder de compra do Estado por meio da MP 495, de setembro de 
2010 deve impulsionar a indústria nacional. O otimismo da indústria médico-hospitalar e odontológica também leva 
em consideração as perspectivas de crescimento do país, que deve ultrapassar 5%. ABIMO(2010). Faturamento da 
indústria médico-hospitalar e odontológica cai 4,9%.  Disponível em: 
<http://www.abimo.org.br/novo/modules/news/article.php?storyid=138>. Acesso em: novembro de 2010. 
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Tabela 2.4-2: Destinos de Exportações em 2008 e 2009 (Fonte: ABIMO) 

 
 

 

 

Figura 2.4-2: Faturamento da indústria Médico Hospitalar na Brasil. (Fonte: ABIMO) 

A exemplo de expansão crescente no mercado brasileiro está a Philips, que 

já havia adquirido a empresa VMI Sistemas Médicos, fabricante de equipamentos de 

Raios X, e em 2008 adquire a empresa Dixtal Biomédica e Tecnologia, uma empresa 

nacional fabricante de equipamentos para monitoração de pacientes33.  

 A Associação Brasileira das Indústrias Medico Hospitalares – Abimo, 

congrega as empresas brasileiras fabricantes de artigos e equipamentos 

odontológicos, médicos e hospitalares. Os associados são agrupados em cinco áreas 

                                                 
33

Descrição do Setor de Equipamentos Médico Hospitalares. BRAZILTECH.  TIC - Equipamentos médico hospitalares. 
Disponível em: <http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/whyBrasil.aspx?m=1&p=17&v=0>. Acesso em: abr 2010. 
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que agregam as 449 empresas do país34. A tabela apresenta uma classificação do 

setor de equipamentos médico hospitalares35. 

Tabela 2.4-3: Classificação do setor de equipamentos médico hospitalares (Fonte: 
BRAZILTECH - MDIC,ABINE,AMPEI) 

Classificação do setor de equipamentos 
médico hospitalares. 

Implantes e Material de Consumo Médico-Hospitalares; 

Odontologia 

Laboratórios 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

 

Alguns equipamentos médico hospitalares com tecnologia digital fazem parte 

do conjunto de produtos incluídos no setor da TIC e podem receber incentivos fiscais 

da lei de Informática: 36.  

 Instrumentos e aparelhos digitais para uso médico- hospitalar. 

 Aparelhos respiratórios de reanimação. 

 Aparelhos de raios X, baseados em técnicas digitais 

As principais empresas do setor de Equipamentos Médico Hospitalares estão 

representadas na tabela 3-237. 

Tabela 2.4-4: Principais Empresas do Setor de Equipamentos Médico- Hospitalares (Fonte: 
BRAZILTECH - MDIC,ABINE,AMPEI) 

Principais Empresas do Setor de Equipamentos 
Médico- Hospitalares. 

Monitores – Dixtal, Instramed, Takaoka 

Eletrocardiógrafos e eletroencefalógrafos – Dixtal, Lynx 

Ventiladores – Dixtal, Takaoka 

Sistemas de aquisição de dados médicos – Lynx 

Cardioversores e desfibriladores – Instramed 

Sistemas médico oftalmológico – Opto 

Equipamentos de laboratório e incubadoras – Fanem 

                                                 
34

 Descrição do Setor de Equipamentos Médico Hospitalares. BRAZILTECH. Disponível em: 
<http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/whyBrasil.aspx?m=1&p=17&v=0>. Acesso em: abr 2010. 

35
 Descrição do Setor de Equipamentos Médico Hospitalares. BRAZIlTECH. Legislaçâo, Incentivos Fiscais e Benefícios 
para o Setor de Informática. Disponível em: <http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/index.html> . Acesso em: abr 
2010. 

36
 Incentivos Fiscais para equipamentos pela Lei de Informática. BRAZILTECH. Descrição do Setor. Disponível em: 
<http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/whyBrasil.aspx?m=1&p=17&v=0>. Acesso em: abr 2010. 

37
 Descrição do Setor de Equipamentos Médico Hospitalares.  BRAZIlTECH. Legislação, Incentivos Fiscais e 
Benefícios para o Setor de Informática. Disponível em: <http://www.viniart.com.br/lucioWhybrasil/index.html> . 
Acesso em: abr 2010. 
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3.1. Tópicos associados à aplicação mobilizadora 

Apresentam-se os tópicos tecnológicos associados à ―sistemas aplicados à 

saúde humana‖ que foram selecionados para a construção dos dois mapas 

tecnológicos e do mapa estratégico, cobrindo os períodos 2008-2010; 2011-2015; e 

2016 -2025 (Quadro 3-1). Neste quadro, incluem-se os descritivos dos tópicos e os 

setores mais impactados pelo seu desenvolvimento. As referências alfanuméricas na 

primeira coluna do quadro foram adotadas ao longo da construção dos mapas desta 

aplicação. 

Os cinco tópicos selecionados representam os agrupamentos tecnológicos 

mais recorrentes no que se refere às TIC aplicadas à saúde humana, para cada 

tópico, foram identificadas tendências tecnológicas que lastreiam parcela considerável 

das transformações do ponto de vista de P&D, produção, escala de consumo e 

possíveis desdobramentos inovadores.  

Quadro 3-1: Tópicos associados à aplicação mobilizadora ―sistemas aplicados à saúde 
humana‖  

Ref. Tópicos 
associados 

Descritivo Setores mais impactados 

T4a Informática em 
Saúde 

Compreende o armazenamento, a recuperação e o  uso 
da informação, dados e conhecimento biomédicos para 
a resolução de problemas e tomada de decisão.  Áreas 
de atuação:  

(i) sistemas de Informação em Saúde;  

(ii) prontuário eletrônico do paciente;  

(iii) sistemas de apoio à decisão;  

(iv) processamento de sinais biológicos; 

(v) processamento de imagens médicas; 

(vi) padronização da Informação em Saúde. 

Medicina e saúde; químico e 
farmacêutica; fabricação de  
equipamentos eletrônicos e 
de comunicações;  
instrumentação e 
automação;  higiene, 
perfumaria e cosméticos; 
educação; e 
telecomunicações.  

T4b Telemedicina e 
Telessaúde 

Compreende a oferta de serviços ligados aos cuidados 
com a saúde, nos casos em que a distância é um fator 
crítico; tais serviços são prestados por profissionais da 
área da saúde, usando tecnologias de informação e de 
comunicação para o intercâmbio de informações válidas 
para diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças 
e a contínua educação de prestadores de serviços em 
saúde, assim como para fins de pesquisas e avaliações.  

Medicina e saúde; químico e 
farmacêutica; fabricação de 
equipamentos eletrônicos e 
de comunicações;  
instrumentação e 
automação; educação; 
telecomunicações. 

T4c Bioinformática Bioinformática é o estudo da aplicação de técnicas 
computacionais e matemáticas à geração e 
gerenciamento de (bio)informação. Buscando tratar os 
dados, é necessário desenvolver softwares para, por 
exemplo: identificar genes, prever a configuração 
tridimensional de proteínas, identificar inibidores de 
enzimas, organizar e relacionar informação biológica, 
simular células, agrupar proteínas homólogas, montar 
árvores filogenéticas, analisar experimentos de 
expressão gênica, dentre outras inúmeras aplicações. 

Medicina e saúde; químico e 
farmacêutico; fabricação de  
equipamentos eletrônicos e  
de comunicações; 
instrumentação e 
automação; higiene, 
perfumaria e cosméticos; 
educação; 
telecomunicações. 

4d Engenharia A engenharia biomédica é uma área multidisciplinar que 
pode ser entendida como a aplicação de métodos das 

Medicina e saúde; químico e 
farmacêutico; fabricação de  
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biomédica Ciências Exatas e de Engenharia no campo das 
Ciências Médicas e Biológicas.  Pode ser dividida em 
quatro sub-áreas:  

(i) Bioengenharia: voltada ao desenvolvimento da 
ciência biomédica; por exemplo, estudando o 
funcionamento de neurônios e de células 
cardíacas com o auxílio de modelos matemáticos e 
simulações; 

(ii) Engenharia de Reabilitação: objetivando 
desenvolver sistemas eletrônicos e mecânicos que 
melhorem as condições de vida de deficientes;  

(iii) Engenharia Médica: direcionada ao estudo, projeto 
e execução de instrumentação (principalmente 
eletrônica), sensores, próteses, etc, para a área 
médica;  

(iv) Engenharia Clínica ou Hospitalar: voltada às 
atividades de certificação e ensaios de 
equipamentos médicos e às atividades em 
hospitais, incluindo projetos, adequação e 
execução de instalações, assessoria em processos 
de tomada de decisão na aquisição de 
equipamentos, treinamento e orientação de 
equipes de manutenção. 

equipamentos eletrônicos e  
de comunicações; 
instrumentação e 
automação; higiene, 
perfumaria e cosméticos; 
educação; 
telecomunicações. 

 

 

 

 

 

 

 

4e Convergência  
BIO-Nano-TICS 

Aplicações em saúde com base em convergência  
tecnológica BIO-Nano-TICS. 

A convergência biotecnologia, nanotecnologia e TIC, 
deverá gerar novos produtos e tecnologias utilizadas na 
área da saúde humana. 

Medicina e saúde; químico e 
farmacêutico; fabricação de 
equipamentos eletrônicos e 
de comunicações; 
instrumentação e 
automação; higiene, 
perfumaria e cosméticos; 
educação; 
telecomunicações. 

Esse é o panorama das possibilidades e desafios das tecnologias associadas 

à aplicação mobilizadora ―sistemas aplicados à saúde humana‖, cujo estágio de 

desenvolvimento pode ser observado em seu conjunto nos mapas tecnológicos 

mundial e do Brasil, apresentados a seguir. 
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3.1.1. Informática em Saúde.  

“Compreende o armazenamento, a recuperação e o uso da 

informação, dados e conhecimentos biomédicos para a resolução de 

problemas e tomada de decisão. Áreas de atuação:  

(i) sistemas de Informação em Saúde;  

(ii) prontuário eletrônico do paciente;  

(iii) sistemas de apoio à decisão;  

(iv) processamento de sinais biológicos;   

(v) processamento de imagens médicas;  

(vi) padronização da Informação em Saúde.” 

 

A Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em Saúde –

―SIS‖ (i) como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da 

informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de 

saúde.  Considera-se que a transformação de um dado em informação exige, além da 

análise, a divulgação, e inclusive recomendações para a ação38. 

O registro eletrônico do paciente39 (electronic patient record) 40 é uma das 

variantes mais evoluídas do Prontuário Eletrônico do Paciente - ―PEP‖41,42 (ii), sendo 

                                                 
38

  A Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em Saúde –SIS como um mecanismo de coleta, 
processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os 
serviços de saúde. Considera-se que a transformação de um dado em informação exige, além da análise, a 
divulgação, e inclusive recomendações para a ação. No novo modelo de assistência à saúde, é preciso reverter a 
atual situação de centralização de dados, de limitação do uso dos mesmos, da demora com que são analisados e 
que retornam para o nível local, idealizando um novo sistema em que os dados passem a ser analisados no próprio 
município, gerando de forma oportuna subsídios para o planejamento e para as ações em saúde, bem como de 
ações para a melhoria da qualidade dos dados.  Conhecer os passos de cada uma das etapas de um Sistema de 
Informações é de fundamental importância para garantir não só a fidedignidade das bases de dados, mas também a 
permanência e plena utilização das mesmas. Sistema de Informação Em Saúde. Disponível em: 
<www.saude.sc.gov.br/.../Sistemas_de_Informacao/SistemasInformacaoSaude. pdf>. Acesso em Dezembro de 2010. 

39
 O Registro Eletrônico em Saúde (RES), também chamado de Registro Eletrônico de Paciente (REP), é um arquivo 
eletrônico de informações a respeito da saúde de um indivíduo, que tem por objetivo auxiliar os profissionais da 
saúde no tratamento do paciente. Trata-se de um sistema capaz de armazenar as informações relativas à saúde de 
pacientes e, quando necessário, recuperá-las para os profissionais da saúde auxiliando-os em suas tarefas. É 
empregado em âmbito clínico ou hospitalar e tem fundamental importância no processo de atendimento realizado 
pelos médicos e enfermeiros. Ele deve garantir clareza nas informações, evitar duplicidade das mesmas e, ao 
mesmo tempo, guardar estas informações de maneira segura, visto que os dados armazenados são pessoais e 
sigilosos [7],[1]. Estas características, aliadas ao grande volume de informações inerentes a um prontuário, requerem 
atualmente o uso de sistemas computacionais específicos, como os RES. UNESC(2010). MEZAROBA, WAGNER; 
MENEGON, MATEUS; NICOLEIT, EVÔNIO. Registro Eletrônico de Paciente em uma UTI: Comunicação, 
Interação com Dispositivos Móveis e Previsão de Expansibilidade. Wagner Francisco Mezaroba. Mateus Pavei 
Menegon. Evânio Ramos Nicoleit. Curso de Ciência da Computação - Laboratório de Informática Aplicada – Kiron. 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. Disponível em: 
<http://www.sbis.org.br/cbis11/arquivos/802.pdf>. Acesso em setembro de 2010. 

40  
O Institute of Medicine (IOM, 1997), entende que o prontuário eletrônico do paciente é "um registro eletrônico que 
reside em um sistema especificamente projetado para apoiar os usuários fornecendo acesso a um completo conjunto 
de dados corretos, alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recursos, como links para bases de conhecimento 
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que, neste nível, os sistemas interligam todas as informações do paciente, inclusive 

dados interdepartamentais e até mesmo fora da instituição (interinstitucional). Esta 

heterogeneidade de fluxos de informação se traduz na interação entre distintas áreas 

clínicas e não clínicas e seus respectivos consumidores: os pacientes, os profissionais 

de saúde, as instituições prestadoras de serviços assistenciais públicas ou privadas, 

os órgãos de saúde coletiva, as instâncias de governo e as organizações não-

governamentais.  

Os sistemas de apoio a Decisão em Saúde (iii)43, são sistemas de consulta 

que usam uma estatística populacional e conhecimento especializado para oferecer 

informações aos médicos. Auxiliam na consulta e tratamento através da análise da 

informação específica de um paciente comparando-a ao conhecimento especializado 

do banco de dados. Melhoram a qualidade do atendimento e de diminuir os custos do 

atendimento auxiliando o médico na decisão na hora e no local que estas decisões 

devem ser tomadas.  Os Sistemas de Apoio a Decisão em Saúde compreendem uma 

grande gama de programas que incluem: alertas para valores de exames fora do 

normal, interações medicamentosas, programas de diagnóstico automáticos e 

programas que sugerem a melhor conduta para o paciente. 

                                                                                                                                               
médico". O Computer-based Patient Record Institute define o prontuário eletrônico ressaltando que "um registro 
computadorizado de paciente é informação mantida eletronicamente sobre o estado de saúde e os cuidados que um 
indivíduo recebeu durante toda sua vida". Deinf(2010). Definição de prontuário eletrônico. Disponível em: 
<http://www.deinf.ufma.br/~vidal/les/prontuario.pdf >. Acesso em setembro de 2010. 

41
 O Prontuário Eletrônico do Paciente pode ser definido como um registro clínico e administrativo informatizado da 
saúde e doença do paciente desde seu nascimento até sua morte, dentro de um sistema utilizado para apoiar os 
usuários, disponibilizando acesso a um completo conjunto de dados corretos, alertas e sistemas de apoio à decisão. 
Deve conter informações como: dados pessoais, histórico familiar, doenças anteriores, hábitos de vida, alergias, 
imunizações, medicamentos que faz uso, dentre outros. Os fatores clínicos que impulsionaram a implementação de 
um PEP foram: possibilidade de compartilhar informações, melhoria da qualidade da assistência, aumento da 
eficiência de processos clínicos e redução de erros médicos. Aspectos Éticos e de Segurança do Prontuário 
Eletrônico do Paciente. UNIVEM(2010). Salvador, Valeria; Almeida Filho, Flávio; Aspectos Éticos e de Segurança 
do Prontuário Eletrônico do Paciente. II Jornada do Conhecimento e da Tecnologia, UNIVEM, Marilia, SP. 
Disponível em: <http://www.uel.br/projetos/oicr/pages/arquivos/Valeria_Farinazzo_aspecto_etico.pdf>. Acesso em 
Agosto de 2010.  

42
 O Prontuário Eletrônico do Paciente - ―PEP‖ (T4a) é qualquer informação relacionada com o passado, presente ou 
futuro da saúde física e mental, ou condição de um indivíduo, que reside num sistema eletrônico usado para capturar, 
transmitir, receber, armazenar, disponibilizar, ligar e manipular dados multimídia com o propósito primário de um 
serviço de saúde. USP(2003). Massad, Eduardo; Marin,Heimar;Azevedo,Raymundo. O prontuário eletrônico do 
paciente na assistência, informação e conhecimento médico. São Paulo. Disciplina de Informática Médica. 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Disponível em: 
<www.sbis.org.br/site/arquivos/prontuario.pdf>. Acesso em agosto de 2010. 

43
 São sistemas de consulta que usam uma estatística populacional e um conhecimento especializado para oferecer 
informações aos médicos. Estes sistemas auxiliam na consulta e tratamento através da análise da informação 
específica de um paciente comparando-a ao conhecimento especializado do banco de dados. Estes sistemas tem um 
potencial de melhorar a qualidade do atendimento e de diminuir os custos do atendimento auxiliando o médico na 
decisão na hora e no local que estas decisões devem ser tomadas. Os Sistemas de Apoio a Decisão em Saúde 
compreendem uma grande gama de programas que incluem: alertas para valores de exames fora do normal, 
interações medicamentosas, programas de diagnóstico automáticos e programas que sugerem a melhor conduta 
para o paciente.  UFSP(2010). Sistemas de Apoio a Decisão em Saúde. Disponível em: 
<http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-med/temas/med5/med5t31999/sad/definicao.htm> Acesso em: Dezembro 
de 2010. 
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A principal motivação para o desenvolvimento dos Sistemas de Apoio à 

Decisão em Medicina (SAD) 44 reside no aumento progressivo da quantidade de 

dados, informações e conhecimentos que o médico de hoje deve utilizar para exercer 

adequadamente a sua profissão. A diversidade de informações atinge o médico de 

diversas maneiras provendo diagnósticos e terapêuticas novas ou de difícil 

estabelecimento, aparecimento de novos princípios químicos, inovações da área da 

biologia molecular, desenvolvimento de novas drogas, surgimento de informações 

sobre interações de drogas as quais ontem eram desconhecidas, e hoje são críticas 

por ocasião da nova prescrição. Também é fator motivador de utilização o crescente 

democratização e disponibilização da informação para a comunidade não 

acadêmica, oferecendo assim aos pacientes importantes e atualizados 

conhecimentos sobre as suas próprias patologias, criando, desta forma, para o 

médico um ambiente de intensa contestação, que o obriga a ter acesso a 

rápida e eficiente busca de  atualização de conhecimento. Contribuem também 

a maior demanda de qualidade de saúde que a sociedades avançadas 

buscam, onde não basta fazer um diagnóstico correto e terapêutica adequada, 

mas que estes procedimentos sejam feitos ao menor custo possível.  

Com a invenção dos computadores eletrônicos, surgiu a possibilidade de se 

registrar e processar sinais biológicos, representados pela informação numérica 

através de dígitos inteiros, e não de valores continuamente variáveis, como o dos 

sistemas analógicos45. Sinais biomédicos46 são observações de atividades fisiológicas 

                                                 
44

 A principal motivação para o desenvolvimento dos Sistemas de Apoio à Decisão em Medicina (SAD) reside no 
aumento progressivo da quantidade de dados, informações e conhecimentos que o médico de hoje deve utilizar para 
exercer adequadamente a sua profissão.Esta explosão de informações atinge o médico de diversas maneiras 
provendo diagnósticos e terapêuticas novas ou de difícil estabelecimento, aparecimento de novos princípios 
químicos, inovações da área da biologia molecular, desenvolvimento de novas drogas, surgimento de informações 
sobre interações de drogas as quais ontem eram desconhecidas, e hoje são críticas por ocasião da nova prescrição.  
Especialidades como geriatria nas quais o médico tem que prescrever 5 ou 6 medicamentos  diferentes; surgimento 
de novos testes laboratoriais, ou marcadores tumorais, que nem sempre são acompanhados de comprovação 
cientifica adequada, fazem dos Sistemas de Apoio à Decisão uma necessidade obrigatória para uma adequada 
prática médica. Outra motivação, é a decorrente da crescente democratização e disponibilização da informação para 
a comunidade não acadêmica, oferecendo assim aos  pacientes importantes e atualizados conhecimentos sobre as 
suas próprias patologias, criando, desta forma, para o médico um ambiente de intensa contestação, que o obriga a 
ter acesso a rápida e eficiente busca de  atualização de conhecimento. No entanto, talvez o fator mais importante nos 
países do assim chamado primeiro mundo e, que infelizmente, para a grande maioria da população brasileira é 
pouco relevante, é a maior demanda de qualidade de saúde que a sociedades avançadas buscam, onde não basta 
fazer um diagnóstico correto e terapêutica adequada, mas que estes procedimentos sejam feitos ao menor custo 
possível.Além disso, com a progressiva redução de custo dos computadores bem como a simplificação de seu uso, a 
alocação dessas máquinas conectadas ou não a linhas telefônicas em lugares carentes de especialistas, 
seguramente como já ocorre em vários pontos do mundo, deve melhorar a qualidade da medicina oferecida ao 
paciente.Um grande número de escolas médicas, organizações governamentais e não-governamentais tornaram 
disponíveis tanto para a comunidade acadêmica quanto para a leiga, desde atlas eletrônicos até os mais recentes 
guidelines de prática médica. UM FESP(2010). Sistemas de Apoio á Decisão em Medicina.  Disponível em: < 
http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-med/sad_html/sistema.htm>. Acesso em:  

45
Embora a Medicina use o termo sinal para indicar qualquer indicador objetivo de alterações patológicas de natureza 
fisiológica ou morfológica (por exemplo, um aumento na força de um reflexo, uma coloração típica de uma lesão 
dérmica, uma variação na temperatura corporal, etc.), o termo sinal biológico se refere mais especificamente às 
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dos organismos, variando de seqüências de genes e proteínas, os ritmos cardíaco e 

neural  até as imagens de tecidos e órgãos. Processamento de Sinais Biológicos 

/Biomédicos (iv) tem como objetivo extrair informações significativas a partir de sinais 

biomédicos. O Processamento digital47 dos sinais biológicos oferece muitas vantagens 

e uma maior flexibilidade em relação aos sistemas analógicos. Como, após o processo 

de conversão Analógico/Digital, um sinal temporal passa a ser representado por um 

conjunto de valores numéricos discretos na memória do computador, é muito fácil e 

conveniente realizar diversas manipulações e transformações matemáticas sobre esse 

conjunto de números. Assim, diversas funções que só podem ser conseguidas por 

meio de circuitos eletrônicos caros e especializados em sistemas de registro 

analógico, são obtidas e simuladas sem dificuldades por meios puramente lógicos (por 

software ou programas especializados de computador). Uma aplicação importante no 

                                                                                                                                               
variações temporais que ocorrem em alguma forma de energia no corpo humano, como resultado de seu 
funcionamento. EPM (2010).Processamento dos Sinais Biológicos Disponível em:< 
http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-med/temas/med5/med5t12000/tele/sinais_digitais.html> . Acesso em 
dezembro de 2010. 

46
   Sinais biomédicos são observações de atividades fisiológicas dos organismos, variando de seqüências de genes e 
proteínas,  os ritmos cardíaco e neural  até as imagens de tecidos e órgãos. Processamento de Sinais Biomédicas 
tem como objetivo extrair informações significativas a partir de sinais biomédicos.  Com a ajuda de processamento de 
sinais biomédicos, biólogistas podem descobrir nova biologia e os médicos podem acompanhar doenças distintas. 
Décadas atrás, o foco principal de processamento de sinais biomédicos foi sobre filtragem de sinais para eliminar as 
fontes de ruído de ruído decorrentes de imprecisão de instrumentos na interferência por linhas de energia. Outras 
fontes são devido aos estudo dos sistemas biológicos em sí. Os organismos são sistemas complexos cujo 
subsistemas interagem, assim os sinais medidos de um subsistema biológico geralmente contêm os sinais de outros 
subsistemas. Remoção de componentes de sinal indesejados podem favorecer subseqüentes descobertas da 
biomedicina.  Um método fundamental para o cancelamento de ruído analisa os espectros de sinal e suprime os 
componentes de freqüência indesejada. Outro framework de análise deriva de processamento de sinal estatístico.  
Este trata os dados como sinais aleatórios, o processamento, por exemplo filtragem Wiener ou filtragem de Kalman, 
utilizam a caracterização estatísticas dos sinais para extrair componentes de sinal desejado.  Embora essas técnicas 
de redução de ruídos estejam bem estabelecidas, o campo de processamento de sinais biomédicos continua a se 
expandir, graças ao desenvolvimento de novos instrumentos biomédicos diversos.  O avanço das modalidades de 
imagens médicas, como ultra-sonografia, Ressonância magnética por Imagens (MRI) e tomografia por emissão de 
pósitrons (PET), permite que os radiologistas visualizem a estrutura e a função dos órgãos humanos, por exemplo, a 
segmentação de estruturas de órgãos quantifica as dimensões do órgão.   Imagem Celular como ressonância 
magnética e MRI Celular auxilia os biologistas no acompanhamento da distribuição e evolução das células vivas; 
rastreamento de movimento celular suporta modelagem citodinâmica.   A automação do seqüenciamento de DNA 
ajudas geneticistas a mapear seqüências de DNA nos cromossomos, análise de seqüências de DNA extrai 
informações genômicas de organismos.  A invenção dos chips de genes permitem aos médicos medir a manifestação 
de milhares de genes a partir de algumas gotas de sangue, os estudos de correlação entre os níveis de expressão e 
de fenótipos desvenda as funções dos genes. Os exemplos acima mostram que as técnicas de processamento de 
sinal (segmentação, rastreamento de movimento, análise da seqüência, e tratamento estatístico) contribuem 
significativamente para o avanço da biomedicina. Chang, Hsun-Hsien; Moura, José. Biomedical Signal Processing. 
Disponível em:< http://www.ece.cmu.edu/~moura/papers/hsunhsien-chang-moura-biomedicalsp-2010.pdf>. Acesso 
em Dezembro de 2010. 

47
 O Processamento digital dos sinais biológicos oferece muitas vantagens e uma maior flexibilidade em relação aos 
sistemas analógicos. Como, após o processo de conversão A/D, um sinal temporal passa a ser representado por um 
conjunto de valores numéricos discretos na memória do computador, é muito fácil e conveniente realizar diversas 
manipulações e transformações matemáticas sobre esse conjunto de números. Assim, diversas funções que só 
podem ser conseguidas por meio de circuitos eletrônicos caros e especializados em sistemas de registro analógico, 
são obtidas e simuladas sem dificuldades por meios puramente lógicos (por software ou programas especializados 
de computador).  Usando uma placa de conversão A/D adequada (já disponível no mercado nacional, a um preço 
relativamente baixo), e um conjunto de softwares genéricos para processamento digital de sinais, como o LabView 
for Windows, é possível transformar um simples microcomputador PC em um instrumento biomédico universal, 
reunindo vários tipos em um, como por exemplo, um ECG, um EEG, um EMG, um espirômetro/fluxômetro 
respiratório, capnógrafo e oxímetro, medidor não invasivo de pressão arterial, etc. Não é preciso dizer a redução de 
custos a que isto levará. EPM (2010). Aplicações do Processamento Digital. Disponível 
em:<http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-med/temas/med5/med5t12000/tele/sinais_digitais.html>. Acesso em 
Dezembro de 2010. 
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processamento de sinais biomédicos é a filtragem digital, na qual um filtro digital altera 

os sinais biomédicos digitalizados de acordo com alguma regra matemática48.  

A finalidade das imagens médicas é auxiliar na composição do diagnóstico 

de anomalias e fornecer material para acompanhamento de terapias.  Cada 

modalidade tem objetivos específicos e pode apresentar problemas específicos, assim 

a composição de um diagnóstico pode utilizar imagens adquiridas de modalidades 

diversas, visto que as limitações de uma modalidade podem ser superadas por 

características de uma outra modalidade, fazendo com que uma modalidade 

complemente a outra. Os diferentes objetivos e os diferentes problemas apresentados 

pelas modalidades requerem tratamentos diferentes, que podem ser obtidos a partir da 

aplicação de técnicas de processamentos de imagens49. O processamento de imagens 

médicas (v)50 leva em consideração os avanços nos processos de captação de 

imagens  e formas de interpretação de conteúdos digitais, cuja  interpretação de 

imagens é baseado em técnicas de Inteligência Artificial. A imagem é realçada para a 

                                                 
48

 Uma aplicação muito importante no processamento de sinais biomédicos é a filtragem digital. Basicamente, um filtro 
digital altera os sinais biomédicos digitalizados de acordo com alguma regra matemática.  Embora existam diversas 
aplicações dos filtros digitais, as duas aplicações mais usuais envolvem: (i) a extração de uma parte do sinal 
biomédico que é indesejável (em geral, alguma forma de ruído); (ii) a atenuação de alguma característica do sinal e o 
enriquecimento de outra, de forma a facilitar algum aspecto da análise do sinal. PGEA(2010). Rocha, Adson ; 
Carvalho, João; Berger,  Pedro; Nascimento, Francisco. Processamento de Sinais Biológicos.  Disponível em:< 
www.pgea.unb.br/~joaoluiz/pdf/adson-psb-capitulo.pdf >. Acesso em Dezembro de 2010. 

49
 Cada modalidade de imagem médica responde a um ou mais aspectos presentes nos materiais que compõem os 
seres da natureza. Assim, cada uma delas tem peculiaridades que fazem com que sejam mais ou menos adequadas 
para o diagnóstico de determinadas doenças. A finalidade das imagens médicas é auxiliar na composição do 
diagnóstico de anomalias e fornecer material para acompanhamento de terapias.  Como mencionado nas seções 
anteriores, cada modalidade tem objetivos específicos e pode apresentar problemas específicos. Na prática, a 
composição de um diagnóstico pode utilizar imagens adquiridas de modalidades diversas, visto que as limitações de 
uma modalidade podem ser superadas por características de uma outra modalidade, fazendo com que uma 
modalidade complemente a outra. Os diferentes objetivos e os diferentes problemas apresentados pelas 
modalidades requerem tratamentos diferentes, que podem ser obtidos a partir da aplicação de técnicas de 
processamentos de imagens. No tratamento de imagens médicas, é necessário, antes de qualquer decisão, definir-
se o objetivo a ser alcançado. Somente após esta definição é possível traçar estratégias a partir da utilização de uma 
técnica de processamento, da combinação de várias delas ou, ainda, da criação de novas técnicas. SBC(2010).  
Nunes, Fátima. Introdução ao Processamento de Imagens Médicas para Auxílio ao Diagnóstico – Uma Visão 
Prática.  Disponível em:<www.sbc.org.br/bibliotecadigital/download.php?paper=638>. Acesso em Dezembro de 
2010. 

50
 Após a invenção do tomógrafo computadorizado, vários métodos de produção de imagens foram desenvolvidos, 
como a MRI (tomografia de ressonância magnética), que produz cortes tomográficos a partir de campos magnéticos, 
a ultra-sonografia, e a cintilografia, com o uso de isótopos radioativos que além de gerar imagens de estruturas 
anatômicas, presta-se á avaliação da função orgânica; e entre as quais se conta o SPECT e o PET (tomógrafo de 
emissão positrônica).  Podemos atribuir a muitos fatores a multiplicação das modalidades de produção de imagens 
médicas, tais como a melhor compreensão dos princípios básicos da captação de imagens, aperfeiçoamento de 
técnicas matemáticas de reconstrução, a evolução dos computadores com desenvolvimento de equipamentos mais 
baratos e mais seguros. Esta melhoria na tecnologia da computação levou a uma tendência para a geração de 
imagens digitais, e os exames tradicionais de raios X podem agora ser adquiridos e processados pelo computador. A 
aquisição e análise de imagens digitais de raios X formam a base de um novo campo chamado radiologia digital. 
problema da interpretação de imagens é baseado em técnicas de Inteligência Artificial. Apesar de ser improvável que 
o desenvolvimento de interpretação completamente automatizada ocorra brevemente, sistemas que oferecem 
interpretação parcialmente automatizada são viáveis. Esses sistemas resolvem subtarefas de uma tarefa de 
interpretação global. O processamento global envolve a computação com a imagem inteira, sem levar em 
consideração o conteúdo local especifico. O propósito é realçar a imagem para a visualização humana ou para 
posterior análise pelo computador. Modelos matemáticos são freqüentemente utilizados para ajudar na execução de 
subtarefas de análise de imagens automatizadas. INFORMATICA MEDICA(1998). Almeida, Antônio.Usando o 
Computador para Processamento de Imagens Médicas. Informática Médica Volume 1. Numero 6 . Dezembro 
1998.Disponível em:< http://www.informaticamedica.org.br/informaticamedica/n0106/imagens.htm>. Acesso em 
dezembro de 2010. 
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visualização humana ou para posterior análise pelo computador e modelos 

matemáticos são utilizados para ajudar na execução de análise de imagens 

automatizadas. Estes processo envolvem a fusão de imagens aliados a gestão de 

imagens e informações agregadas. Este processo pode envolver a utilização de redes 

distribuídas de imagens. A quantificação e análise adequadas de estruturas médicas 

tridimensionais em rotina clínica dependem do desenvolvimento de técnicas 

avançadas em Processamento Digital de Imagens e Computação Gráfica, em 

especial, da segmentação automática e do alinhamento de imagens n- dimensionais, 

passando por métodos mais precisos para a formação e reconstrução das imagens51. 

As Imagens Médicas podem ser classificadas em duas categorias globais: 

anatômicas e funcionais52:  

 As modalidades anatômicas são dedicadas a identificar morfologias, 

incluindo Raio-X, Tomografia Computadorizada (TC), Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN), Ultra-som (US), entre outras. E modalidades 

derivadas dessas primeiras, sendo citadas por nomenclaturas diferentes 

como Angiografia por Ressonância Magnética (derivada da RMN), 

Angiografia por Tomografia Computadorizada (derivada da TC), 

Angiografia por Subtração Digital (derivada de Raio-X) e Doppler 

(derivada de US).  

                                                 
51

 Os equipamentos médicos atuais, como os tomógrafos rápidos ou sincronizados, permitem a investigação 
nãoinvasiva de cortes de estruturas dinâmicas. Contudo, informações verdadeiramente tridimensionais como a 
variação volumétrica e contrações efetivas regionais cardíacas não são regularmente fornecidas devido a 
dificuldades de segmentação 3D automática e acompanhamento de regiões. A análise objetiva e funcional de 
imagens tridimensionais temporais em rotina clínica ainda é um desafio científico e tecnológico a ser superado.  A 
quantificação e análise adequadas de estruturas médicas tridimensionais em rotina clínica dependem do 
desenvolvimento de técnicas avançadas em Processamento Digital de Imagens e Computação Gráfica, em especial, 
da segmentação automática e do alinhamento de imagens n- dimensionais, passando por métodos mais precisos 
para a formação e reconstrução das imagens. SBIS(2010). Moraes; Gutierrez. Avaliação de Ambiente para 
Manipulação e Processamento de Imagens Médicas Baseado em Sistema Livre.  Departamento de Informática 
em Saúde, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de SãoPaulo. São Paulo. Instituto do Coração (InCor), 
HC- FMUSP, São Paulo.Disponível em: <www.sbis.org.br/cbis9/arquivos/105.pdf>. Acesso em Dezembro de 2010.  

52
 Com a descoberta dos Raios-X, há pouco mais de 100 anos, tornou-se possível a visualização de estruturas internas 
do corpo e diagnosticar anomalias.  A partir daí, o avanço na aquisição, processamento e armazenamento de 
imagens médicas vem permitindo o aperfeiçoamento de diagnósticos e tratamentos de doenças de naturezas 
diversas. Cada modalidade de imagem médica atua de forma diferenciada. Sua aquisição visa a ressaltar as 
diferenças entre os diversos tipos de tecidos existentes na natureza e, especialmente, aqueles que compõem o corpo 
humano, fazendo com que estruturas de interesse se sobressaiam e, assim, possam ser identificadas como 
eventuais anomalias. As modalidades médicas podem ser classificadas em duas categorias globais: anatômicas e 
funcionais. As modalidades anatômicas são dedicadas a identificar morfologias, incluindo Raio-X, Tomografia 
Computadorizada (TC), Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Ultra-som (US), entre outras. Há outras 
modalidades derivadas dessas primeiras, sendo citadas por nomenclaturas diferentes como Angiografia por 
Ressonância Magnética (derivada da RMN), Angiografia por Tomografia Computadorizada (derivada da TC), 
Angiografia por Subtração Digital (derivada de Raio-X) e Doppler (derivada de US). As modalidades funcionais são 
aquelas que têm o objetivo de adquirir informação a respeito do metabolismo relacionado a uma anatomia, incluindo 
cintilografia, SPECT (single photon emission computed tomography), PET (positron emission tomography), 
modalidades de medicina nuclear, RMN funcional, entre outras (as nomenclaturas foram mantidas em inglês a fim de 
relacioná-las com suas siglas, que as identificam na área médica). SBC(2010).  Nunes, Fátima. Introdução ao 
Processamento de Imagens Médicas para Auxílio ao Diagnóstico – Uma Visão Prática.  Disponível 
em:<www.sbc.org.br/bibliotecadigital/download.php?paper=638>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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 As modalidades funcionais são aquelas que têm o objetivo de adquirir 

informação a respeito do metabolismo relacionado a uma anatomia, 

incluindo cintilografia, SPECT (single photon emission computed 

tomography), PET (positron emission tomography), modalidades de 

medicina nuclear, RMN funcional, entre outras. 

A padronização da Informação em Saúde (vi) é essencial para a troca de 

informações entre sistemas de caráter mundial, são observadas diversas ações para a 

padronização de informações, tais como a iniciativa para padronização das 

informações na área médica iniciada pela ANS (Agência de Saúde Suplementar) no 

Brasil53. Outras Iniciativas Nacionais (Cartão SUS e Padronização do registro em 

saúde) e Internacionais (HL7, ASTM-E31, CORBA-MED, Java Card, DICOM,Smart 

Cards) de Integração de Sistemas de Informação em Saúde também são 

consideradas relevantes para a padronização54 Nacionais  

As tendências em relação ao tópico ―informática em saúde‖ (T4a) são o 

resultado dinâmico da interação entre todos estes atores que fazem do PEP seu canal 

de entrada e saída de dados mais difundidos, inclusive interligando os demais tópicos 

―telemedicina e telessaúde‖ (T4b), ―bioinformática‖ (T4c) e ―engenharia biomédica‖ 

(T4d).  Conseqüentemente, o PEP tem implicações sistêmicas imediatas e no médio 

prazo: é cliente e servidor de dados para a telemedicina/telessaúde e para a 

engenharia biomédica e, sua evolução WEB irá instrumentalizar a genômica em suas 

aplicações clínicas sejam elas preditivas ou terapêuticas55. Em certas circunstâncias 

comportando como oportunidade estratégica, em outras, como fator condicionante, ao 

longo desta análise, esta conjuntura irá perpassar os demais tópicos então 

                                                 
53

 A padronização das informações na área médica é uma iniciativa relativamente nova, iniciada pela ANS (Agência de 
Saúde Suplementar). Atualmente, o processo de padronização passa por instituições privadas especializadas, que 
exploram tanto a área de padronização da nomenclatura de procedimentos médicos, quanto de terminologia de 
dispositivos e troca de informações, com objetivo de melhorar os processos na área de saúde e reduzir custos. 
IESS(2010). Terminologias na área médica ajudam a melhorar processos no setor de saúde. Disponível em: < 
http://www.iesssaladeimprensa.institucional.ws/index.php?option=com_content&view=article&id=105:terminologias-
na-area-medica-ajudam-a-melhorar-processos-no-setor-de-saude&catid=34:pautas&Itemid=28>. Acesso em 
Dezembro de 2010.  

54
 Apresenta algumas Iniciativas Nacionais e Internacionais de Integração de Sistemas de Informação em Saúde. 
EPM(2010). Iniciativas Nacionais e Internacionais de Integração de Sistemas de Informação em Saúde. 
Disponível em: http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-med/temas/med5/med5t12000/pe/iniciativas2.htm>. Acesso 
em Dezembro de 2010. 

55
 A construção de um Prontuário Eletrônico do Paciente implica na recuperação e disponibilização das informações 
coletadas pelas diversas instituições de saúde onde uma pessoa recebeu atendimento ao longo de sua vida. Como 
estas informações estão distribuídas em sistemas heterogêneos, torna-se necessária a utilização de tecnologias que 
permitam a integração destes sistemas, independentemente da plataforma de hardware e software em que foram 
construídos. USP(2010). Novas Tecnologias para Construção do Prontuário Eletrônico do Paciente. Fabiane 
Bizinella Nardon, Sérgio Furuie, Umberto Tachinardi. Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP. Disponível em: <http://www.tridedalo.com.br/fabiane/publications/NovasTecnologiasPEP.pdf>  
Acesso em Dezembro de 2010. 
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segmentados em quatro constantes principais: cultura do usuário, interoperabilidade 

entre sistemas e componentes, padronização, convergência das tecnologias.  

De forma representativa, mas não exaustiva, foram Identificadas 8 

organizações de destaque internacional (Vide Tabela 3.1.1.-1) e 10 organizações de 

destaque no Brasil (Vide Tabela 3.1.1-2). 
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Figura 3.1.1-1: Mapa Comparativo para ―Informática em Saúde‖ 

3.1.1.1. Mapa Tecnológico no Mundo: 2008-2025. 

 

No mundo, o maior objetivo é a Informática em Saúde Pública, que é garantir 

a capacidade de acesso a problemas comunitários, de uma maneira compreensível, 

através do desenvolvimento de sistemas de dados de saúde pública integrados 

nacionalmente56.  Para que este processo aconteça é preciso definir com clareza os 

                                                 
56

Informações sobre planejamento, implantação e dificuldades encontradas no processo de integração de Sistemas de 
Informação em Saúde. PUC-PR(2010). Moura, Anderson; Coelho, Kristy; Frantz, Alysson; Schmeil, Marcos; Dias, 
João. A Necessidade e as Preocupações Inerentes ao Processo de Integração entre Sistemas de Informação 
em Saúde pelo Mundo.  Disponível em: <www.iadis.net/dl/final_uploads/200607C075.pdf>. Acesso em Dezembro 
de 2010. 
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dados de saúde pública necessários e fontes para estes dados, de forma consensual 

para os conteúdos e padrões de comunicação, permitindo que se obtenha dados com 

qualidade, permitindo a comparação e distribuição. Também são necessárias as 

definições de políticas para permitir o compartilhamento de dados, bem como 

mecanismos e ferramentas para acesso, de forma a disseminar a informação de uma 

maneira útil. 

Dois principais desafios são considerados57:  

 Padronizar em virtude das necessidades dos vários grupos que 

armazenam e utilizam informação médica, incluindo: provedores, 

clientes, administradores, pesquisadores e oficiais de saúde pública. 

 Permitir o compartilhamento de informação entre órgãos de saúde 

pública e as unidades de atendimento. 

Reconhecendo a importância de padrões, vários programas para os Centers 

for Disease Control and Prenvention (CDC)58 são ativamente envolvidos com 

Standards Development Organizations (SDO´s), como o HL7.  

Para serem competitivos nesse mercado que passa por um período de 

consolidação, os fornecedores precisam estar alinhados com iniciativas 

governamentais e projetos em desenvolvimento em telessaúde, monitoramento de 

pacientes, certificação digital, gestão de documentos, rastreabilidade de 

medicamentos, infraestrutura, entre outros59. 

A exemplo, o esforço dos EUA para aumentar a qualidade de dados sobre 

saúde, informação e conhecimento utilizado para auxiliar nas decisões de todos os 

níveis e todos os domínios do setor de saúde, resultou no desenvolvimento do 

                                                 
57

Informações sobre planejamento, implantação e dificuldades encontradas no processo de integração de Sistemas de 
Informação em Saúde. PUC-PR(2010). Moura, Anderson; Coelho, Kristy; Frantz, Alysson; Schmeil, Marcos; Dias, 
João. A Necessidade e as Preocupações Inerentes ao Processo de Integração entre Sistemas de Informação 
em Saúde pelo Mundo.  Disponível em: <www.iadis.net/dl/final_uploads/200607C075.pdf>. Acesso em Dezembro 
de 2010. 

58
 O CDC se dedica à protecção da saúde e a promoção da qualidade de vida através da prevenção e controle de 
doenças, lesões e incapacidades.Esta empenhados em programas de a saúde  e que reduzam as conseqüências 
econômicas das principais causas de morte e invalidez, garantindo assim uma longa vida produtiva e saudável para 
todas as pessoas CDC(2010).Centers for Disease Control and Prenvention (CDC). Disponível 
em:<http://www.cdc.gov/>. Acesso em Dezembro de 2010. 

59
 Fórum de Saúde Digital. Troca de informações e transações entre hospitais, operadoras de saúde, clínicas, 
laboratórios de análises, governo e profissionais de saúde. TI INSIDE(2010). Fórum discute soluções de TIC na 
área de saúde. Disponível em:<http://www.tiinside.com.br/14/10/2010/forum-discute-solucoes-de-tic-na-area-de-
saude/os/201715/news.aspx>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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National Health Information Infrastructure (NHII)60. O NHII possui dimensões globais, 

tendo potencial significante para aprender sobre países que estão à frente dos EUA no 

planejamento e desenvolvimento, incluindo dados e padrões.  

O uso de padrões internacionais irá facilitar o crescimento da saúde pública 

global, permitir pesquisas clínicas entre países e permitir a comparações de 

performance entre sistemas de saúde de diferentes países. Exemplos de iniciativas 

Internacionais de Integração de Sistemas de Informação em Saúde, são listadas 

abaixo: 

 HL7 61: O HEALTH LEVEL SEVEN (HL7) é uma organização ANSI com o 

objetivo de desenvolver protocolos clínico-administrativos para serviços 

de saúde como farmácias, dispositivos médicos, dispositivos de imagem 

e transações de seguro entre outros. Application Protocol for Eletronic 

Data Exchange in Healthcare Environments: atualmente,é o protocolo 

HL7 mais amplamente utilizado. O protocolo define as mensagens que 

serão trocada entre os sistemas baseado em um evento particular, sendo 

que as mensagens devem ser trocadas em ordem e código pré-

estabelecidos. 

 

 

                                                 
60

 O National Health Information Infrastructure (NHII) é: uma iniciativa estabelecida para melhorar a eficácia, eficiência 
e qualidade global de saúde e dos cuidados de saúde nos Estados Unidos; uma rede global baseada no 
conhecimento de sistemas interoperáveis de saúde, clínicas públicas e informações de saúde pessoal que permite 
melhorar a tomada de decisões, tornando as informações de saúde disponíveis quando e onde for necessário; o 
conjunto de tecnologias, normas, aplicações, sistemas, valores e leis que suportam todos os aspectos da saúde 
individual, cuidados para a saúde e saúde pública; Voluntário; Não é um banco de dados centralizado de registros 
médicos ou de um regulamento do governo. NHII (2010). FAQs about NHII. Disponível em: 
<http://aspe.hhs.gov/sp/NHII/FAQ.html> Acesso em outubro de 2010. 

61
 Sobre o HEALTH LEVEL SEVEN (HL7): Os protocolos fornecem as mensagens que são trocadas entre dois ou mais 
formulários e, desse modo, diferentes serviços de saúde podem trocar dados clínicos e administrativos mais 
facilmente e com maior praticidade. Os criadores do HL7 perceberam que para eventos mundiais, há uma 
necessidade contínua de troca de informações entre dois ou mais sistemas. Por exemplo, quando um paciente é 
admitido, o departamento de finanças também necessita abrir um registro para o paciente. Usando o HL7 para trocar 
informações entre sistemas economiza tempo e dinheiro ao eliminar a necessidade de repassar dados para múltiplos 
sistemas e/ou desenvolver outras maneiras  que poderiam atrapalhar dois sistemas na troca de dados. Trata-se de 
uma organização voluntária sem fins lucrativos.  Sede: Ann Arbor, MI. Application Protocol for Eletronic Data 
Exchange in Healthcare Environments: atualmente,é o protocolo HL7 mais amplamente utilizado. Por exemplo, um 
código PID contém informações  sobre nome, endereço e número. O protocolo HL7 define quais informações são 
enviadas, qual o tipo  de informação e qual o tamanho dos dados. Desse modo, ambos os sistemas (emissor e 
receptor) já sabem que tipo de infomação irão receber, em qual ordem e em qual formato. O protocolo também 
permite um sistema de requerer maiores informações de outros sistemas. EPM(20100). HEALTH LEVEL SEVEN 
(HL7). Disponível em:< http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-med/temas/med5/med5t12000/pe/hl7.htm>. Acesso 
em Dezembro de 2010. 
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 ASTM-E3162: American Society for Testing and Materials (ASTM) 

Organizado em 1898, o ASTM é um dos maiores sistemas de 

padronização do mundo. ASTM é uma organização voluntária sem fins 

lucrativos que provê meios para produtores, usuários, consumidores e 

outros de interesse na área (representates de governos e escolas) 

encontrarem um modo comum de padronizarem materiais, produtos, 

sistemas e serviços. A ASTM publica padrões de métodos, protocolos, 

guias, classificações e terminologias. Os padrões desenvolvidos pela 

ASTM englobam metais, tintas, plásticos, tecidos, petróleo, construção, 

energia, meio-ambiente, bens de consumo, serviços e dispositivos 

médicos, sistemas computadorizados, eletrônicos e muitas outras áreas. 

 CORBA-MED63: CORBAmed  (Healthcare Domain Task Force of the 

OMG – Object Management Group) é uma organização internacional sem 

fins lucrativos localizada perto de Boston, com o objetivo de promover 

orientações. O principal produto da OMG é o padrão CORBA ―Common 

Request Broker Architecture‖.  A arquitetura CORBA apresenta uma 

grande gama de aplicações em várias áreas. ―Task forces‖ lida com 

                                                 
62

 Sobre o AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). Padrões ASTM de Informatização em 
Saúde: 
- E 792 Standard Guide for Computer Automation in the Clinical Laboratory  
- E1029 Standard Guide for Documentation of Clinical Laboratory Systems  
- E1238 Standard Specification for Transferring Clinical Observations Between Independent Systems  
- E1239 Standard Guide for Description of Reservation/Registration Admission, Discharge, Transfer (R-ADT) Systems 

for   Automated Patient Care Information Systems  
- E1246 Standard Practice for Reporting Reliability of Clinical Laboratory Computer Systems  
- E1284 Standard Guide for Nosologic Standards and Guides for Construction of New Biomedical Nomenclature  
- E1381 Standard Specification for the Low-Level Protocol in Transferring Messages Between Clinical Laboratory 

Instruments and   Computer Messages  
- E1384 Standard Guide for Description for Content and Structure on an Automated Patient Health Record  
- E1394 Standard Specification for Transferring Information between Clinical Instruments  
- E1460 Specification for Defining and Sharing Modular Health Knowledge Bases  
- E1466 Specification for the Use of Bar Codes in Clinical Laboratory Specimen Management  
- E1467 Specification for Transferring Digital Neuro-physical Data Between Independent Computer Systems  
- E1633 Specification for the Coded Values Used in the Automated Primary Record of Care  
- E1639 Guide for Functional Requirements of Clinical Laboratory Information Management Systems  
- E1712 Specification for Representing Clinical Laboratory Test and Analyte Names  
- E1713 Specification for Transferring Digital Waveform Data Between Independent Computer Systems  
- E1714 Guide for the Proporties of a Unique Healthcare Identifier  
- E1715 Specification for an Object-Oriented Model for Registration, Admitting, Discharge and Transfer (Radt) 

functions in   Computer Based Patient Record Systems  
- E1744 Guide for a View of Emergency Medical Care in the Computerized Patient Record  
- E1762 Guide for Electronic Authentication of Health Care Information  
- E1769 Guide for Properties of Electronic Health Records and Record Systems 
 EPM(20100). AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM) . Disponível em: 
<http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-med/temas/med5/med5t12000/pe/astm.htm>. Acesso em Dezembro de 
2010. 

63
Sobre o CORBAmed  (Healthcare Domain Task Force of the OMG – Object Management Group) . Exemplo de 
aplicação CORBAmed na saúde : Baptist Health Systems of Florida:Seguindo um dos seus objetivos (cuidado 
contínuo ao paciente),  o Baptist Health Systems (BHS) of South Florida procura reunir  hospitais em um sistema 
integrado de serviços de saúde. Como resultado, administrariam todas as informações geradas a medida que as 
organizações interagissem com pacientes ou outros usuários.  O BHS está sendo requisitado por diversas disciplinas 
clínicas incluindo diabetes, radiologia, farmacologia e patologia. O BHS está baseando seu sistema computadorizado 
de arquivo de pacientes no CORBA – OMG. EPM(20100).  CORBAmed.  Disponível em: 
<http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-med/temas/med5/med5t12000/pe/corbamed.htm>. Acesso em Dezembro 
de 2010. 
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aspectos específicos dos vários domínios, que têm interesses comuns, 

sendo especializados em áreas como Comércio Eletrônico e 

Intustrialização, e o CORBAmed em serviços de saúde. CORBAmed 

define padrões para vários serviços de saúde. O CORBAmed é 

importante para os serviços de saúde porque provê compatibilidade para 

uma ampla variedade de componentes de software, incluindo serviços 

especializados. 

 Java Card64: Outro modelo de tecnologia de integração de sistemas de 

informação em saúde é o Cartão Java (―Java Card‖), que tem como 

característica principal a proposta de um único cartão pessoal que serviria 

para múltiplas aplicações (como cartão de saúde, cartão bancário e de 

crédito, etc.). Além disso, promove aplicações escritas para serem 

executadas em todos os tipos de cartões. O aumento da velocidade e a 

simplificação do desenvolvimento de aplicações estão entre seus 

objetivos.  

 DICOM65 : Em 1985, o American College of  Radiology e o National 

Electrical Manufacturers Association publicaram uma padronização para 

transferência de informações de imagens digitais médicas (DICOM - 

Digital Imaging and Communications in Medicine). Atualmente o padrão 

está na sua terceira versão tendo sido renomeada de DICOM v3.0. 

 Smart Cards66: estendidos s aplicações e sistemas de Saúde. 

                                                 
64

 Sobre o JavaCard. EPM(2010). Java Card. Disponível em:<http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-
med/temas/med5/med5t12000/pe/javacard.htm>. Acesso em Dezembr de 2010. 

65
 Sobre o DICOM. EPm (2010). DICOM. Disponível em: <http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-
med/temas/med5/med5t12000/pe/dicom.htm> . Acesso em Dezembro de 2010. 

66
 A utilização de cartões eletrônicos, na área de informática, tem sido uma constante nos últimos 20 anos no mundo. 
Várias tecnologias de armazenamento de dados e de segurança surgiram, e algumas já desapareceram, neste 
período.  Na década de 80, os cartões magnéticos tiveram seu grande apogeu, com a sua aceitação pelo sistema 
bancário e pelas administradoras de cartão de crédito. Infelizmente, por motivos de segurança, estes cartões 
inviabilizam o funcionamento "off-line" de aplicações, necessitando sempre de um arsenal de sistemas de telefonia 
para operar ( CPAs, LPs, Modens, etc.), sem que isto implique, ainda assim, em segurança contra fraudes. Os custos 
de investimentos e os custos de execução das transações acabam sendo altos. Além disso, a evasão de receita e os 
danos gerados por falsificações são enormes. Esta facilidade crescente em se gerar fraudes com este tipo de cartão, 
acabou por criar ambiente para a entrada de uma "nova" tecnologia de cartão no mercado. No início da década de 
90, esta "nova" tecnologia de cartões passou a tomar espaço e se torna uma tendência mundial. Esta nova 
tecnologia são os chamados "smartcards". A tecnologia dos "smartcards" surgiu no início da década 70, na França, 
e, em algumas aplicações específicas e locais, acabou, durante este tempo, permanecendo ( aplicações 
principalmente na área de telefonia). Hoje os chamados cartões inteligentes correspondem ao que há de mais 
moderno e seguro em tecnologia de cartão.  A tecnologia de uso de cartões "smartcards", hoje em dia, se difunde 
com bastante velocidade em várias áreas, onde se deseja :- Segurança contra fraudes;- Capacidade de memória;- 
Integridade de dados do cartão;- Capacidade de processamento local;- Operações "off-line". Os custos dos cartões, 
antes muitas vezes impeditivo para uma implantação, estão em constante queda de preço. Atualmente um número 
cada vez maior de aplicações são desenvolvidas fazendo uso desta tecnologia, como por exemplo :- Porta moedas 
eletrônico para aplicações financeiras;- Cartões de passagens eletrônicas para área de transporte;- Sistemas de 
controle de acesso de segurança;- Sistemas de distribuição de crédito ao consumidor;- Sistemas para área de 
telefonia;- Sistemas para área de saúde;- Sistemas para área de identificação pessoal, entre outros.  EPm (2010). 
SmartCards. Disponível em: <http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-
med/temas/med5/med5t12000/pe/dicom.htm> . Acesso em Dezembro de 2010. 



Cadernos Temáticos - Tecnologias de Informação e Comunicação -TIC 
 

Sistemas Aplicados a Saúde Humana 
 Página 74 
 

 
 
Tabela 3.1.1.1-5: Organizações Atuantes no Mundo para ―Informática em saúde‖ 

Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 

Royal Philips 
Electronics 

Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, 
eletrodomésticos portáteis, produtos para 
cuidados pessoais, lâmpadas, se segmento de 
saúde é voltado para aparelhos de raio-x e 
sistemas de monitoramento de pacientes.  

www.philips.com.br 

 

 

Siemens Health 
Care 

Soluções Tecnológicas para o segmento de 
saúde. 

www.medical.siemens.com  

https://www.smed.com/default.asp 

 

International 
Medical Informatics 
Association 
(Federação 
Internacional de 
Informática em 
Saúde) 

A IMIA é uma organização independente que 
desempenha papel na promoção e 
desenvolvimento da aplicação da ciência da 
informação na sociedade moderna, especialmente 
nos campos da ciência biológica, saúde e 
medicina. 

www.imia.org/  

 

HEALTH LEVEL 
SEVEN (HL7) 

O HL7 é uma organização ANSI com o objetivo de 
desenvolver protocolos clínico-administrativos 
para serviços de saúde como farmácias, 
dispositivos médicos, dispositivos de imagem e 
transações de seguro entre outros. Os protocolos 
fornecem as mensagens que são trocadas entre 
dois ou mais formulários e, desse modo, 
diferentes serviços de saúde podem trocar dados 
clínicos e administrativos mais facilmente e com 
maior praticidade. Os criadores do HL7 
perceberam que para eventos mundiais, há uma 
necessidade contínua de troca de informações 
entre dois ou mais sistemas. Por exemplo, quando 
um paciente é admitido, o departamento de 
finanças também necessita abrir um registro para 
o paciente. Usando o HL7 para trocar informações 
entre sistemas economiza tempo e dinheiro ao 
eliminar a necessidade de repassar dados para 
múltiplos sistemas e/ou desenvolver outras 
maneiras  que poderiam atrapalhar dois sistemas 
na troca de dados.  
Trata-se de uma organização voluntária sem fins 
lucrativos com sede em Ann Arbor, MI.  
Membros: provedores, vendedores, consulentes, 
grupos governamentais e outros que tenham 
interesse no desenvolvimento e avanço de 
protocolos para serviços de saúde, divididos em 
comitês técnicos e grupos de interesse especial.  
Comitê técnico: responsável em desenvolver o 
conteúdo dos protocolos.  
Grupo de interesse especial: procuram expandir o 
HL7 para novas áreas que também possam 
necessitar ajuda dos padrões do HL7. Application 
Protocol for Eletronic Data Exchange in Healthcare 
Environments: atualmente,é o protocolo HL7 mais 
amplamente utilizado. 

www.hl7.org 

 

AMERICAN 
SOCIETY FOR 
TESTING AND 
MATERIALS 
(ASTM)  

 

Organizado em 1898, o ASTM   transformou-se 
em um dos maiores sistemas de padronização do 
mundo. ASTM é uma organização voluntária sem 
fins lucrativos que provê meios para produtores, 
usuários, consumidores e  outros de interesse na 
área (representates de governos e escolas) 
encontrarem um modo comum de padronizarem 
materiais, produtos, sistemas e serviços. A ASTM 
publica padrões de métodos, protocolos, guias, 
classificações e terminologias. Os padrões 
desenvolvidos pela ASTM englobam metais, 
tintas, plásticos, tecidos, petróleo, construção, 
energia, meio-ambiente, bens de consumo, 

www.astm.org 

 

http://www.philips.com.br/
http://www.medical.siemens.com/
https://www.smed.com/default.asp
http://www.imia.org/
http://www.hl7.org/
http://www.astm.org/
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serviços e dispositivos médicos, sistemas 
computadorizados, eletrônicos e muitas outras 
áreas.  
Mais de 9100 padrões ASTM são publicados a 
cada ano em 71 volumes do ―Annual Book of 
ASTM Standards‖sendo que estes padrões e 
informações são vendidos pelo mundo. Os 
esforços da ASTM incluem padrões para conectar 
instrumentos laboratoriais a computadores, 
transações entre organizações de 
desenvolvimento de padrões, códigos de barra e 
arquivos médicos.   

CORBAmed  
(Healthcare Domain 
Task Force of the 
OMG – Object 
Management 
Group) 

É uma organização internacional sem fins 
lucrativos localizada perto de Boston, com o 
objetivo de promover orientações. O principal 
produto da OMG é o padrão CORBA ―Common 
Request Broker Architecture‖.  A arquitetura 
CORBA apresenta uma grande gama de 
aplicações em várias áreas. ―Task forces‖ lida com 
aspectos específicos dos vários domínios, que 
têm interesses comuns, sendo especializados em 
áreas como Comércio Eletrônico e Intustrialização, 
e o CORBAmed em serviços de saúde. 
CORBAmed define padrões para vários serviços 
de saúde. O CORBAmed é importante para os 
serviços de saúde porque provê compatibilidade 
para uma ampla variedade de componentes de 
software, incluindo serviços especializados. 

www.corba.org/healthins/healthins.html 

 

 

National Health 
Information 
Infrastructure (NHII) 

È uma iniciativa estabelecida para melhorar a 
eficácia, eficiência e qualidade global de saúde e 
dos cuidados de saúde nos Estados Unidos; uma 
rede global baseada no conhecimento de 
sistemas interoperáveis de saúde, clínicas 
públicas e informações de saúde pessoal que 
permite melhorar a tomada de decisões, tornando 
as informações de saúde disponíveis quando e 
onde for necessário; o conjunto de tecnologias, 
normas, aplicações, sistemas, valores e leis que 
suportam todos os aspectos da saúde individual, 
cuidados para a saúde e saúde pública; 
Voluntário; Não é um banco de dados centralizado 
de registros médicos ou de um regulamento do 
governo. NHII (2010). FAQs about NHII. 
Disponível em:  

http://aspe.hhs.gov/sp/NHII/FAQ.html 

http://aspe.hhs.gov/sp/NHII/index.html 

 

 

GPGPU.ORG 
  GPGPU significa Computação em Unidades de 
Processamento Gráfico de Propósito Geral. 
O objetivo do GPGPU.org é catalogar o uso atual 
e histórico de GPUs para computação de 
propósito geral, e fornecer um recurso central para 
desenvolvedores de software GPGPU. 
O termo GPGPU foi padronizado e GPGPU.org foi 
fundada por Mark Harris em 2002, quando ele 
reconheceu a tendência inicial de GPUs usando 
para aplicativos não-gráficos. GPGPU.org cresceu 
de um obscuro site visitado por poucos para um 
destino popular para os desenvolvedores e 
pesquisadores. 

http://gpgpu.org/about. 

 

 

3.1.1.2. Mapa tecnológico no Brasil: 2008- 2025 

Nos últimos anos, vem ocorrendo de uma forma mais concreta a integração 

dos serviços públicos de saúde, quer de nível federal, estadual ou municipal. Esse 

processo vem possibilitando algumas mudanças na estrutura e funcionamento dos 

http://www.corba.org/healthins/healthins.html
http://aspe.hhs.gov/sp/NHII/FAQ.html
http://aspe.hhs.gov/sp/NHII/index.html
http://gpgpu.org/about
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mesmos, como maior integração do setor público e reformulações na articulação deste 

com o setor privado67. 

Em 2007, a soma dos sistemas administrativos e clínicos correspondia a 45,4 

milhões de dólares com expectativa de atingir 131,8 milhões de dólares em 201268.  

Do ponto de vista da oferta, em 2006, existiam cerca de 60 empresas nacionais, 

dentre as quais a maioria dos fornecedores nacionais eram de médio a pequeno porte, 

com faturamento entre 1 até 15 milhões ao ano.  

No Brasil é competência do SUS a organização e coordenação do sistema de 

informação em saúde. Na concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), um dos 

objetivos básicos do Sistema de Informação em Saúde é possibilitar a análise da 

situação de saúde no nível local; análise essa que tome como referencial 

microrregiões homogêneas e leve em consideração as condições de vida da 

população no processo saúde-doença.   

Foram considerados 6 principais sistemas de informação em saúde69 no 

Brasil:  

 o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)70,  

                                                 
67

 Integração dos Sistemas de Saúde no Brasil. PUC-PR(2010). Moura, Anderson; Coelho, Kristy; Frantz, Alysson; 
Schmeil, Marcos; Dias, João. A Necessidade e as Preocupações Inerentes ao Processo de Integração entre 
Sistemas de Informação em Saúde pelo Mundo.  Disponível em: 
<www.iadis.net/dl/final_uploads/200607C075.pdf>. 

68
 Os recursos públicos gastos com saúde provêm das esferas de governo, federal, estadual e municipal. 
Podemos identificar no público quatro grupos de recursos, em cada esfera de governo. São:  
1) recursos diretamente alocados ao SUS e atribuíveis a ações e serviços de saúde (critério EC-29 e Res.322 do 

Conselho Nacional de Saúde);  
2) recursos destinados a outras despesas erradamente alocados à saúde como pagamento de inativos (função 

previdência), de dívidas (computadas duplamente, quando entram como receita e quando saem pagos);  
3) recursos destinados a atividades de saúde, não computadas no órgão de saúde como os sistemas de saúde 

universitários, penais, militares e específicos para servidores;  
4) recursos destinados a sistemas de saúde próprios de servidores não incluídos nos citados acima, mas que 

financiam planos, seguros e sistemas de auto-gestão, computados no privado.  
FSS(2010). Gastos com saúde no Brasil em 2007. Fórum Sul da Saúde. Disponível em: 
<http://www.fss.org.br/texto_view.php?id=10>.  Acesso em setembro de 2010.  

69
 Na concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), um dos objetivos básicos do Sistema de Informação em Saúde é 
possibilitar a análise da situação de saúde no nível local; análise essa que tome como referencial microrregiões 
homogêneas e, necessariamente, leve em consideração as condições de vida da população no processo saúde-
doença. Consta da Lei nº. 8.080, no Capítulo IV – Da competência e das atribuições do SUS, na Seção I, Art. 15, IV: 
―... organização e coordenação do sistema de informação em saúde‖.  Assim, no Brasil, existem 6 principais sistemas 
de informação em saúde. Kiuti, Leandro; Carvalho Júnior, Paulo; Carvalho,Valéria. Sistemas de Informação em 
Saúde para o SUS: Uma Análise Quantitativa dos Trabalhos Publicados na Base LILACS. Disponível em:< 
www.sbis.org.br/cbis9/arquivos/785.doc >. Acesso em Dezembro de 2010. 

70
 O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) é um sistema de vigilância epidemiológica nacional, cujo objetivo 
é captar dados sobre os óbitos do país a fim de fornecer informações sobre mortalidade para todas as instâncias do 
sistema de saúde. O documento de entrada do sistema é a Declaração de Óbito (DO), padronizada em todo o 
território nacional.  O SIM oferece aos gestores de saúde, pesquisadores e entidades da sociedade informações da 
maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e controle de doenças.  Tem por 
finalidade reunir dados quantitativos e qualitativos sobre óbitos ocorridos no Brasil, o SIM é considerado uma 
importante ferramenta de gestão na área da saúde.  Para o sucesso do trabalho de descentralização e o bom 
funcionamento do SIM, contamos com a colaboração de todos os envolvidos: responsável, codificador e operador do 
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 o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)71,  

 o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)72,  

 o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS)73,  

 o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS)74 e; 

 o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)75. 

Iniciativas Nacionais de Integração de Sistemas de Informação em Saúde: 

 Cartão SUS76: O grande objetivo desse cartão é a otimização dos 

serviços de saúde, porque sendo ele como um cartão de créditos, permite 

                                                                                                                                               
sistema. DATASUS(2010). Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) .Disponível 
em:<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=040701>. Acesso em Dezembro de 2010. 

71
 SINASC-Sistema de Informações de Nascidos Vivos visa reunir informações epidemiológicas referentes aos 
nascimentos informados em todo território nacional. Sua implantação ocorreu de forma lenta e gradual em todas as 
Unidades da Federação. Benefícios:Subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da mulher e da criança para 
todos os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS); Como ações de atenção à gestante e ao recém-nascido; O 
acompanhamento da evolução das séries históricas do SINASC permite a identificação de prioridades de 
intervenção, o que contribui para efetiva melhoria do sistema. DATASUS(2010). SINASC-Sistema de Informações 
de Nascidos Vivos. Disponível em:< http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=040702>. Acesso em 
Dezembro de 2010. 

72
 O SINAN-NET é uma nova plataforma do Sistema Nacional de Notificações de Agravos - SINAN - do Ministério da 
Saúde utilizada inicialmente para a notificação de acidentes e agravos da saúde do trabalhador e outros que estariam 
sendo introduzidos. Este Sistema se constitui na obtenção das informações sobre a situação de saúde dos 
trabalhadores através dos registros dos agravos em que são acometidos no exercício de seu trabalho formal e 
informal e atendidos na rede de saúde. O envio de dados se faz através das unidades-sentinela definidas no projeto 
de implantação da Vigilância Epidemiológica em Saúde do Trabalhador.Um dos principais objetivos do SINAN-NET é 
gerar informações que permitam identificar do que morrem e adoecem os trabalhadores, permitindo utilizar as 
informações de morbi-mortalidade associando aos ramos de atividade econômica e aos processos de trabalho para 
poder intervir sobre as suas causas e determinantes, elaborando estratégias de atuação no campo da promoção, da 
prevenção, controlando e enfrentando, de forma estratégica, integrada e eficiente, os problemas de saúde coletiva 
relacionados com o trabalho.MS(2010). Sistema Nacional de Notificações de Agravos – SINAN. Disponível em:< 
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/>. Acesso em Dezembro de 2010. 

73
 SIHSUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS tem a finalidade de  registrar todos os atendimentos 
provenientes de internações hospitalares que foram financiadas pelo SUS, e a partir deste processamento, gerar 
relatórios para que os gestores possam fazer os pagamentos dos estabelecimentos de saúde. Além disso, o nível 
Federal recebe mensalmente uma base de dados de todas as internações autorizadas (aprovadas ou não para 
pagamento) para que possam ser repassados às Secretarias de Saúde os valores de Produção de Média e Alta 
complexidade, além dos valores de CNRAC, FAEC e de Hospitais Universitários – em suas variadas formas de 
contrato de gestão. DATASUS(2010). SIHSUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS.Disponível 
em:<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=040502>. Acesso em Dezembro de 2010. 

74
 O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS) informa a capacidade instalada de municípios, isto é, o 
número de postos de saúde, policlínicas, maternidades, prontos-socorros, consultórios médicos e odontológicos, 
entre outros. Informa também a produção ambulatorial, ou seja, o número de procedimentos realizados. SNA(2010). 
SIA/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. Disponível 
em:<http://sna.saude.gov.br/download/ORIENTACAO%20TECNICA%20SIA%20E%20SIH%202_2004-JUL.pdf>. 
Acesso em Dezembro de 2010. 

75
 O SIAB - Sistema de Informações de Atenção Básica, fornece informações sobre os Programas: Agentes 
Comunitários de Saúde e Saúde da Família, quanto ao número de nascidos vivos, número de crianças menores de 2 
anos, pesadas e vacinadas, as gestantes cadastradas, número de hipertensos, diabéticos, hansenianos e 
tuberculosos, o número de visitas domiciliares e o número de consultas realizadas por médicos e enfermeiros. 
SNA(2010). SIAB - Sistema de Informações de Atenção Básica. Disponível 
em:<http://sna.saude.gov.br/download/ORIENTACAO%20TECNICA%20SIA%20E%20SIH%202_2004-JUL.pdf>. 
Acesso em Dezembro de 2010. 

76
 Atualmente, também existem muitas iniciativas de projeção nacional, sendo que uma das mais importantes é o 
Cartão SUS.  O grande objetivo desse cartão é a otimização dos serviços de saúde, porque sendo ele como um 
cartão de créditos, permite o armazenamento de informações referentes a dados do paciente, como consultas 
clínicas, exames laboratoriais e de imagem, pareceres sobre tratamentos e condutas, etc. Assim, é muito útil pois 
permite uma integração extraordinária entre os vários serviços de saúde onde o paciente é tratado, pois com o uso 
de apenas um terminal de computador é possível levantar todos os antecedentes da pessoa, promovendo a 
identificação dos pacientes junto ao seu sistema e aos demais sistemas nacionais de saúde. EPM (2010). Cartão 
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o armazenamento de informações referentes a dados do paciente, como 

consultas clínicas, exames laboratoriais e de imagem, pareceres sobre 

tratamentos e condutas, etc. Assim, é muito útil pois permite uma 

integração extraordinária entre os vários serviços de saúde onde o 

paciente é tratado, pois com o uso de apenas um terminal de computador 

é possível levantar todos os antecedentes da pessoa, promovendo a 

identificação dos pacientes junto ao seu sistema e aos demais sistemas 

nacionais de saúde. 

 Padronização do registro em saúde77: O Ministério da Saúde, através do 

relatório executivo da terceira oficina de trabalho da RIPSA (Rede 

Interagencial de Informações para a Saúde no Brasil), recomendou a 

criação de uma comissão permanente para padronização da informação 

em saúde, para o estabelecimento de padrões universais para registros 

clínicos nos serviços de saúde, que viria a se tornar, em 1998, o Comitê 

Temático Interdisciplinar – Padronização de Registros Clínicos – PRC. 

Cuja finalidade foi a formação de padrões para a construção de 

prontuários informatizados para que eles possam ser compartilhados 

através dos meios eletrônicos, para a interoperabilidade entre os 

diferentes sistemas de serviço em saúde, chegando até a interação 

nacional de informações em saúde. 

O potencial do mercado é alto, compreendendo desde a fase de P&D até a sua 

comercialização em larga escala, porém, ainda resistente a mudanças em 

decorrência, principalmente, de barreiras culturais. Por outro lado, demonstra estar no 

caminho da maturidade na medida em que registra importantes fusões e aquisições 

entre empresas, produtos inovadores com alto grau de especialização e intersecção 

com as ferramentas Web para telemedicina. 

 
Tabela 3.1.1.2-6: Organizações atuantes no Brasil para ―Informática em Saúde‖ 

                                                                                                                                               
SUS. EPM (2010). Disponível em: < http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-
med/temas/med5/med5t12000/pe/cartaosus.htm>. Acesso em Dezembero de 2010. 

77
 O Ministério da Saúde, através do relatório executivo da terceira oficina de trabalho da RIPSA (Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde no Brasil), recomendou a criação de uma comissão permanente para padronização da 
informação em saúde, para o estabelecimento de padrões universais para registros clínicos nos serviços de saúde, 
que viria a se tornar, em 1998, o Comitê Temático Interdisciplinar – Padronização de Registros Clínicos – PRC. A 
finalidade principal do CTI-PRC é a formação de padrões para a construção de prontuários informatizados para que 
eles possam ser compartilhados através dos meios eletrônicos, permitindo a interoperabilidade entre os diferentes 
sistemas de serviço em saúde, chegando até a interação nacional de informações em saúde. O comitê PRC é 
inspirado nos diversos comitês internacionais de padronização da informação em saúde. EPM (2010). Padronização 
do registro em saúde.Disponível em:< http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-
med/temas/med5/med5t12000/pe/registros.htm>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 

Philips do Brasil  A Philips do Brasil anunciou em setembro de 2010, a 
aquisição da Wheb Sistemas, uma das principais 
empresas no Brasil em sistemas de gestão clínica, 
estabelecendo assim, a Philips como uma das líderes no 
setor de informática da saúde no país. O negócio segue a 
aquisição feita em março de 2010 da Tecso Informática, 
uma das líderes brasileiras em sistemas de gestão em 
radiologia (RIS). Com isso, a Philips fortalece seu 
posicionamento e conhecimento em Softwares de Gestão 
Clínica, complementando seu portifólio de Cuidados com 
a Saúde e outros negócios locais nesse setor (por 
exemplo, Dixtal e VMI). Essas aquisições permitiram à 
Philips oferecer um portifólio completo de soluções de 
informática e nivelar sua experiência global para também 
prover um suporte avançado de gestão clínica para o 
mercado brasileiro. 

  
O produto líder da Wheb é o software TASY, um completo 
e integrado software de gestão em saúde, uma solução 
para hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde, 
laboratórios, e centros de diagnósticos por imagem, o que 
auxilia no gerenciamento dos processos de entrada no 
hospital assim como nas funções de suporte. 
 

http://www.newscenter.philips.com
/br_pt/standard/about/news/press/
article-201009245.wpd 
 
 

Sociedade 
Brasileira de 
Informática em 
Saúde 

A SBIS tem como objetivo promover o desenvolvimento 
de todos os aspectos da Tecnologia da Informação 
aplicada à Saúde. A tradição da atuação da SBIS é 
marcada pela realização de eventos nacionais e 
internacionais, como congressos, simpósios, cursos, 
seminários, e workshops. A SBIS colabora com os órgãos 
públicos, como a OPAS, a Finep e o Ministério da Saúde, 
bem como com outras entidades e associações de classe, 
como o CFM, a Abramge, a Fenaess e o Sindhosp, para 
citar apenas alguns exemplo. A SBIS realizou onze 
Congressos Brasileiros de Informática em Saúde - CBIS.  
A SBIS é o representante brasileiro na IMIA - International 
Medical Informatics Association (Federação Internacional 
de Informática em Saúde). 
Entre os objetivos mais específicos da SBIS, podemos 
mencionar:  
- estimular atividades de ensino nos diversos níveis de 
pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico; 
- promover eventos científicos e outras atividades de 
divulgação e intercâmbio de idéias e informações; 
- incentivar à coordenação entre indivíduos e/ou grupos; 
- contatar e colaborar com a sociedades afins;  
- contribuir para a elaboração da política de saúde e para 
a promoção e incentivo na utilização de padrões para a 
representação da informação em saúde.  

http://www.sbis.org.br/ 
 

Nexo CS 
Informática 

Software house especializada em Saúde Ocupacional, 
Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. Software 
Integrado de PCMSO, PPRA, PPP, LTCAT, FAP, NTEP, 
EPI, EPC, Controle de Acidentes, dentre outras funções. 

http://www.nexocs.com.br/  
 
  

Tecso Informática A Tecso é uma empresa de capital 100% nacional 
especializada no desenvolvimento de sistemas de 
informação aplicados a área de saúde. 

http://www.tecso.com.br/aempresa
.htm 
 

SUS O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores 
sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde 
o simples atendimento ambulatorial até o transplante de 
órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito 
para toda a população do país. Amparado por um conceito 
ampliado de saúde, o SUS foi criado, em 1988 pela 
Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de 
saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. 
PORTARIA Nº 2.230 DE 23 DE SETEMBRO DE 2009 -
Dispõe sobre a aplicação da Portaria nº 2.048/GM, de 3 
de setembro de 2009, que aprovou o Regulamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências. 
PORTARIA Nº 2.048 DE 3 DE SETEMBRO DE 2009  -
Aprova o Regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

http://portal.saude.gov.br/portal/sa
ude/cidadao/default.cfm 
 
 

Clinic Manager 
 
 

Programa de gerenciamento ambulatorial, desenvolvido 
no CIS - EPM 
 

http://www.unifesp.br/dis/produtos/
cliwin/index.php 
 

http://www.newscenter.philips.com/br_pt/standard/about/news/press/article-201009245.wpd
http://www.newscenter.philips.com/br_pt/standard/about/news/press/article-201009245.wpd
http://www.newscenter.philips.com/br_pt/standard/about/news/press/article-201009245.wpd
http://www.sbis.org.br/
http://www.nexocs.com.br/
http://www.tecso.com.br/aempresa.htm
http://www.tecso.com.br/aempresa.htm
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/default.cfm
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/default.cfm
http://www.unifesp.br/dis/produtos/cliwin/index.php
http://www.unifesp.br/dis/produtos/cliwin/index.php
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Sistema orientado a Objetos, para o gerenciamento de 
informações médicas e administrativas, utilizando 
recursos de interface gráfica. Através de recursos 
avançados permite o acompanhamento longitudinal e 
temporal do paciente. O Sistema tem um módulo de 
análises estatísticas que apresenta um perfil de 
atendimento médico.  
 

LaBioEng O LaBioEng é um laboratório voltado para pesquisas 
interdisciplinares em neurociência computacional, controle 
motor, biomecânica, robótica e reabilitação, 
processamento de sinais biológicos, tecnologia e inovação 
em saúde. 
Processamento de Sinais Biológicos: linha de pesquisa, 
procura-se desenvolver ferramentas computacionais para 
processamento de sinais biológicos: projeto de filtros 
digitais, filtros adaptativos e ferramentas para 
reconhecimento de padrões. Realizar estudos 
eletrofisiológicos: eletrocardiograma, fadiga muscular, 
eletroestimulação, velocidade de condução nas vias 
nervosas, reflexos medulares tardios, "timing" de ativação 
muscular, eficácio de exercícios no fortalecimento 
muscular e prevenção de lesões. Desenvolvimento de 
equipamentos de eletroestimulação. 

https://sites.google.com/site/labioe
ngufg/processamento-de-sinais-
biologicos 
 

MIPAV (Medical 
Image 
Processing, 
análise e 
visualização) 

O MIPAV (Medical Image Processing, análise e 
visualização) A aplicação permite a análise quantitativa e 
visualização de imagens médicas de modalidades 
diversas, como o PET, ressonância magnética, tomografia 
computadorizada, ou microscopia. Usando o padrão 
MIPAV interface do usuário e ferramentas de análise, os 
pesquisadores em locais remotos ( através da Internet) 
pode facilmente compartilhar dados de pesquisas e 
análises, reforçando assim a sua capacidade de 
pesquisar, diagnosticar, monitorar e tratar doenças. 
MIPAV é atender os seguintes objetivos:  
Para desenvolver métodos computacionais e algoritmos 
para analisar e quantificar dados biomédicos;  
Para colaborar com pesquisadores do NIH e seus colegas 
em outros centros de investigação na aplicação de análise 
da informação e visualização para os problemas de 
investigação biomédica;  
Para desenvolver ferramentas (tanto em hardware e 
software) para dar aos nossos colaboradores a 
capacidade de analisar dados biomédicos para apoiar a 
descoberta eo avanço do conhecimento biomédico. 

http://translate.google.com.br/trans
late?hl=pt-
BR&langpair=en%7Cpt&u=http://m
ipav.cit.nih.gov/ 
 

INCOR O Incor é um hospital público universitário de alta 
complexidade, especializado em cardiologia, 
pneumologia e cirurgias cardíaca e torácica. 
Além de ser um pólo de atendimento - desde a prevenção 
até o tratamento -, o Instituto do Coração também se 
destaca como um grande centro de pesquisa e ensino. 
O Incor é parte do Hospital das Clínicas e campo de 
ensino e de pesquisa para a Faculdade de 
Medicina da USP.  
Para a manutenção de sua excelência, o Instituto conta 
com o suporte financeiro da Fundação Zerbini, entidade 
privada sem fins lucrativos. 
 

http://www.incor.usp.br/sites/webin
cor.15/ 
 

Ministério da 
Saúde 

O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo 
Federal responsável pela organização e elaboração de 
planos e políticas públicas voltados para a promoção, 
prevenção e assistência à saúde dos brasileiros.  
 É função do ministério dispor de condições para a 
proteção e recuperação da saúde da população, 
reduzindo as enfermidades, controlando as doenças 
endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à 
saúde, dando, assim, mais qualidade de vida ao brasileiro. 
 MISSÃO 
―Promover a saúde da população mediante a integração e 
a construção de parcerias com os órgãos federais, as 
unidades da Federação, os municípios, a iniciativa privada 
e a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida e para o exercício da cidadania" 

http://portal.saude.gov.br/portal/sa
ude/gestor/default.cfm 
 

https://sites.google.com/site/labioengufg/processamento-de-sinais-biologicos
https://sites.google.com/site/labioengufg/processamento-de-sinais-biologicos
https://sites.google.com/site/labioengufg/processamento-de-sinais-biologicos
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://mipav.cit.nih.gov/
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://mipav.cit.nih.gov/
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://mipav.cit.nih.gov/
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://mipav.cit.nih.gov/
http://www.incor.usp.br/sites/webincor.15/
http://www.incor.usp.br/sites/webincor.15/
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/gestor/default.cfm
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/gestor/default.cfm
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3.1.2. Telemedicina e Telessaúde.  

 

“Compreende a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, 

nos casos em que a distância é um fator crítico; tais serviços são 

prestados por profissionais da área da saúde, usando tecnologias de 

informação e de comunicação para o intercâmbio de informações 

válidas para diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças e a 

contínua educação de prestadores de serviços em saúde, assim 

como para fins de pesquisas e avaliações” 

 

De acordo com a ATA (American Telemedicine Association)78, a 

Telemedicina é "o uso de informação médica veiculada de um local para outro, por 

meio de comunicação eletrônica, visando à saúde e educação dos pacientes e do 

profissional médico, para assim melhorar a assistência de saúde".  

O termo ―telemedicina‖ restringe-se à Medicina, às atividades dos médicos. 

―Telessaúde‖ é mais abrangente, pois inclui todos os profissionais e atividades 

relacionadas com a saúde: enfermagem, odontologia, saúde pública, etc. A 

organização Mundial de Saúde utiliza o termo ―E-Health‖79 para designar a aplicação 

da telemedicina combinada com Telesaúde. 

                                                 
78

 A telemedicina é o uso de informação médica trocada de um site para outro através de comunicações eletrônicas 

para melhorar o estado de saúde dos pacientes. Intimamente associada com a telemedicina está a "telesaúde", 
termo que é muitas vezes utilizado para abranger uma definição mais ampla de assistência médica remota que nem 
sempre envolvem os serviços clínicos.  A videoconferência, transmissão de imagens estáticas, e-saúde, incluindo 
portais paciente, monitorização remota de sinais vitais, educação médica continuada e centros de atendimento de 
enfermagem são consideradas parte de telemedicina e telessaúde.  A telemedicina não é uma especialidade médica 
separada. Produtos e serviços relacionados à telemedicina são muitas vezes parte de um maior investimento por 
parte das instituições de saúde em qualquer tecnologia da informação ou da prestação de cuidados clínicos. Mesmo 
na estrutura das taxas de reembolso, normalmente não há distinção entre os serviços prestados no local e os 
serviços prestados através da telemedicina e muitas vezes não separam a necessidade de codificação para o 
faturamento de serviços remotos.  A telemedicina abrange diferentes tipos de programas e serviços prestados para o 
paciente. Cada componente envolve os diversos fornecedores e consumidores. ATA(2010). Telemedicine Defined 
Disponível em: <http://www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3333>. Acesso em Dezembro de 
2010. 

79
 Telemedicina: É o "uso da tecnologia da informação para oferecer serviços e informações médicas de um local para 
outro".  
Tele-Saúde: A prestação de cuidados de saúde a uma distância (usando equipamentos TIC) 
E-Saúde: "saúde-E é um novo termo utilizado para descrever o uso combinado de comunicação eletrônica e 
tecnologia da informação no sector da saúde" ou é a utilização, no sector da saúde, de dados digitais, transmitidos, 
armazenados e recuperados por via eletrônica para fins clínicos, educacionais e administrativos, tanto no site local e 
à distância. WHO(2010).What is e-health? Disponível em: <http://www.emro.who.int/his/ehealth/AboutEhealth.htm>.  
Acesso em Dezembro de 2010. 
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A classificação em ferramentas Web voltadas para a ―Telemedicina e 

Telessaúde‖ (T4b), foi uma maneira de agrupar uma série de evoluções e inovações 

tecnológicas no campo da Telemedicina/Telessaúde que proporcionam a realização 

de serviços assistenciais, de ensino e pesquisa de maneira remota, colaborativa e com 

crescente independência dos dispositivos físicos (desktop).  Este modelo de tecnologia 

possibilita o acesso e manipulação das informações em saúde em qualquer 

localização geográfica, com a mínima dependência de equipamentos.  

Considera-se atualmente que grande parte das especialidades médicas80  

utilizem a tecnologia da informação e comunicação para o desenvolvimento da prática 

médica à distância. A evolução e uso continuado das TICs influenciam na formação, 

educação e a prática adquirida pelos profissionais de saúde. Este fator abre 

oportunidades de colaboração médica em rede e para a prestação de serviços a 

utentes localizados em regiões distantes. Tambem desta forma favorece a educação 

permanente dos profissionais de saúde e nos processos de pesquisas e avaliações. 

Podem ser destacados no usos de telemedicina81: a videoconferência 

médica, colaboração e pesquisa, formação profissional, educação à distância, 

educação contínua, especialização, aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos,  

a consulta on-line e o telediagnóstico por imagem. 

Organizações governamentais, acadêmicas e empresariais têm investido 

fortemente neste modelo que, mesmo permeando em escala considerável o setor 

produtivo, ainda demanda por melhorias e inovações no estágio de P&D82 e 83 dentre 

                                                 
80

 A maior parte das especialidades médicas já utiliza tecnologia da informação e comunicação para o desenvolvimento 
da prática médica à distância. O contínuo desenvolvimento da tecnologia de telecomunicações afecta a formação, 
educação e a prática dos profissionais de saúde, abrindo novas possibilidades para a colaboração médica em rede e 
para a prestação de serviços a utentes localizados em regiões muito distantes, bem como para a educação 
permanente dos profissionais de saúde e para fins de pesquisas e avaliações. Dentre os usos de telemedicina mais 
conhecidos estão a videoconferência médica, os trabalhos de colaboração e o estudo de casos na área de pesquisa. 
Cyberbiologia e Cybermedicina (2007).TeleMedicina e CyberMedicina. Setembro de 2007. Disponível 
em:<http://cyberbiologiaecybermedicina.blogspot.com/2007/09/organizao-mundial-de-sade-oms-httpwww.html>. 

Acesso em dezembro de 2010. 
81

 A telemedicina proporciona, na área da formação profissional, educação à distância, educação contínua, 
especialização, aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, e, na área do atendimento, a «segunda opinião», 
a consulta on-line e o telediagnóstico por imagem. Cyberbiologia e Cybermedicina (2007).TeleMedicina e 
CyberMedicina. Setembro de 2007. Disponível 
em:<http://cyberbiologiaecybermedicina.blogspot.com/2007/09/organizao-mundial-de-sade-oms-httpwww.html>. 

Acesso em dezembro de 2010. 
82

 Aborda a telemedicina através da área de estudo sobre o telediagnóstico. Propõe o desenvolvimento de um sistema 
especialista para compartilhar bases de regras no ambiente da internet, usando a tecnologia de Web Services. As 
bases de conhecimento do sistema especialista serão construídas a partir de fatos acerca de uma enfermidade: a 
malária. As tecnologias usadas no projeto como todo é: o JESS – Java Expert System Shell, a linguagem Java, o 
gerador de ontologias Protégé. UFM(2010). Sistema Especialista para Telediagnóstico usando a Tecnologia de 
Web Services. Antonio Luis Rêgo Luna Filho, Sofiane Labidi, Zair Abdelouhab. Laboratório de Sistemas Inteligentes 
– LSI. Coordenação de Pós-Graduação em Engenharia de Eletricidade Universidade Federal do Maranhão. 
Disponível em:  <www.sbc.org.br/bibliotecadigital/download.php?paper=280> Acesso em outubro de 2010. 
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os quais, destacam-se ferramentas de auxílio ao diagnóstico em especialidades alvo, 

ferramentas de interação em tempo real, otimização de desempenho computacional, 

plataformas modulares de assistência, ensino e pesquisa, bem como a unificação 

operacional entre os sistemas de telemedicina/telessaúde e as demais áreas de 

tecnologia em saúde.  

De forma representativa, mas não exaustiva, foram Identificadas 7 

organizações de destaque internacional (Vide Tabela 3.1.2.-1) e 5 organizações de 

destaque no Brasil (Vide Tabela 3.1.2-2). 

 
2016 - 20252011 - 20152008 - 2010

Mapa tecnoló gico de “ sistemas aplicados à saú de humana” no mundo   

2016 - 20252011 - 20152008 - 2010

Mapa tecnológico/estratégico da Aplicação de ―sistema aplicados a Saúde Humana‖
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Figura 3.1.2-1: Mapa Comparativo para ―Telemedicina e Telessaúde‖ 
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O Programa de Saúde da Família, viabilizado pelo Ministério da Saúde em conjunto com os municípios, tem o intuito 
de melhorar a assistência básica em saúde nas comunidades, evitando o deslocamento desnecessário de pacientes 
e, com isso, a superpopulação nos grandes hospitais públicos. Neste contexto, a Telesaúde surge como uma 
ferramenta importante para os profissionais de saúde que atuam nos PSFs, possibilitando a sua interação com 
centros de referência em saúde. O tem como objetivo apresentar o planejamento, desenvolvimento e implantação de 
um sistema de Telediagnóstico, o HealthNet. Este sistema foi instalado na Rede NUTES – Núcleos de Telesaúde de 
Pernambuco e encontrase em utilização. Através deste sistema, profissionais de saúde podem requisitar um parecer 
especializado em relação a casos clínicos de seus pacientes.UFPE(2010). Implantação de um sistema de 
Telediagnóstico como instrumento de apoio ao PSF. Ana Karina P. Barbosa1, Magdala de A. Novaes, Glauber 
Araújo, Leonardo Sarmento, André Lima. Grupo de Tecnologias da Informação em Saúde (TIS), Laboratório de 
Imunopatologia Keizo Asami, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Disponível em:  
<http://telemedicina.unifesp.br/pub/SBIS/CBIS2004/trabalhos/arquivos/358.pdf> Acesso em outubro de 2010.  
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3.1.2.1. Mapa Tecnológico no Mundo: 2008-2025. 

Num Mundo Global a Medicina em rede e à distância deve ser considerada 

para a aproximação e cooperação integrada. 

Nos países de grandes dimensões e menos desenvolvidos, a aplicação da 

Telemedicina/Telesaúde está para a assistência primária a pequenas comunidades 

em regiões geográficas e/ou sócio-culturais distantes dos grandes centros urbanos84. 

Em geral são consideradas as áreas de maior risco no processo adoecer e morrer, 

devido à escassez de profissionais habilitados em identificar doenças, tratá-las e 

promover a saúde a nível local.  A telemedicina amplia as ações de profissionais e 

agentes comunitários de saúde, integrando-os aos serviços de saúde, localizados em 

hospitais e centros de referência. Também propicia a troca de diferentes dados, desde 

o intercâmbio de informações válidas para diagnósticos mais precisos, seja para a 

promoção de prevenção e tratamento de doenças até a construção de bancos de 

dados de referência epidemiológica. 

A telemedicina já é uma realidade em muitos países e apresenta em sua 

forma mais básica o uso de infra-estrutura convencional de telefonia, a exemplo da 

regulação realizada pelo órgão norte americano ATA (American Telemedicine 

Association). Neste sentido a telemedicina congrega uma redução de custos com 

ampliação da atuação médica, sendo importante, ainda, no acompanhamento remoto 

de resultados de exames e execução de discussões técnicas, aplicados pelos serviços 

de atendimento aos clientes (SAC) no esclarecimento de dúvidas sobre 

medicamentos,  intoxicações e busca de auxílio no combate ao tabagismo, etc85.  

Outro destaque pode ser atribuído a Associação Portuguesa de 

Telemedicina, que já recebeu dois prêmios atribuídos pelo Ministério da Saúde, pelo 

trabalho no domínio da cardiologia pediátrica e fetal, em colaboração interactiva com 

outros hospitais, mostrando as potencialidades da medicina em rede. Nesta 

concepção acredita-se que a telemedicina portuguesa poderia ligar-se a centros 

                                                 
84

 Destaque a aplicação da Telemedicina/Telesaúde na assistência primária a pequenas comunidades em regiões 
geográficas e/ou sócio-culturais distantes dos grandes centros urbanos.  Cyberbiologia e Cybermedicina 
(2007).TeleMedicina e CyberMedicina. Setembro de 2007. Disponível em: 
<http://cyberbiologiaecybermedicina.blogspot.com/2007/09/organizao-mundial-de-sade-oms-httpwww.html>. Acesso 
em dezembro de 2010. 

85
 Regulada pelo órgão norte americano ATA (American Telemedicine Association) , a telemedicina já é uma realidade 
em muitos países e apresenta em sua forma mais básica o uso de infra-estrutura convencional de telefonia. Segundo 
informações da ATA, a telemedicina congrega uma redução de custos com ampliação da atuação médica, sendo 
importante, ainda, no acompanhamento remoto de resultados de exames e execução de discussões técnicas. 
Exemplo disso são os serviços de atendimento aos clientes (SAC) para esclarecimento de dúvidas sobre 
medicamentos, sobre intoxicações, para a busca de auxílio no combate ao tabagismo, etc . SIS SAUDE(2009). 
Telemedicina e Telessaúde. 22/04/2009.Disponível em: 
<http://www.sissaude.com.br/sissaude/inicial.php?case=2&idnot=969> Acesso em Dezembro de 2010. 
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hospitalares dos países de expressão oficial portuguesa, nomeadamente 

Moçambique, Angola e Cabo Verde, de forma a ajudá-los a melhorar os seus cuidados 

médicos e de saúde. 86 

 

 
Tabela 3.1.2.1-7: Organizações Atuantes no Mundo para ―Telemedicina e Telessaúde‖ 

Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 

AMERICAN 
TELEMEDICINE 
ASSOCIATION 
(ATA). 

A Associação Americana de Telemedicina é o 
principal recurso internacional e defensor da 
promoção da utilização de avançadas 
tecnologias médicas remotas.  
A ATA e seus diversos membros, trabalham 
para integrar plenamente a telemedicina nos 
sistemas de saúde transformados para 
melhorar a qualidade, equidade e 
acessibilidade dos cuidados de saúde em todo 
o mundo.  
Fundada em 1993 como uma organização 
sem fins lucrativos e com sede em 
Washington, DC, a adesão à Associação está 
aberta a indivíduos, instituições de saúde, 
empresas e outras organizações com 
interesse em promover a implantação da 
telemedicina em todo o mundo.  
ATA é regida por um Conselho de 
Administração, que é eleito pelos membros da 
associação.  
A missão da ATA é promover o 
aperfeiçoamento profissional, ética e equidade 
na prestação de cuidados de saúde através de 
telecomunicações e tecnologia da informação 

www.americantelemed.org 
 

Bosch Healthcare O Health Buddy System da Bosch Healthcare 
desenvolvoveu uma linha de produtos 
voltados à telemedicina que serve como 
interface entre os pacientes em casa e os 
prestadores de cuidados, facilitando a 
comunicação de dados históricos do paciente 
e do apoio de auto-gestão para pacientes com 
condições crônicas. 

http://www.bosch-
telehealth.com/content/language1/html/55_EN
U_XHTML.aspx  

Philips Healthcare A Philips HealthCare é considerada uma das 
maiores do mundo em telemedicina 
atualmente. Oferece uma extensa lista de 
produtos para o monitoramento remoto de 
inúmeras doenças crônicas, cirurgias à 
distância, gestão hospitlar, diagnóstico etc. 

http://www.healthcare.philips.com/main/produc
ts?link_origin=global_en_HC%3Amain%3Ahe
ader-healthcare%3Ahome_main  

Cardiocom A Cardiocom é uma solução tecnológica 
voltado à telemedicina que consiste em um 
sistema de telemonitoramento para planos de 
saúde, hospitais, grupos de saúde em casa, 
médicos e pacientes. 

http://www.cardiocom.com/  

Honeywell A Honeywell é considerada hoje, uma das 
líderes no mercado de telemedicina. 
Desenvolve e fornece soluções de sistema 
integrado, concebidas especificamente para a 
gestão de serviços de saúde, visando a 
redução de custos de operação, sem prejuízo 

https://buildingsolutions.honeywell.com/Culture
s/en-
US/ServicesSolutions/SecuritySolutions/Health
care/Default.htm  

                                                 
86

 A Associação Portuguesa de Telemedicina, sediada em Coimbra, que já recebeu dois prémios atribuídos pelo 
Ministério da Saúde, devido ao seu excelente trabalho no domínio da cardiologia pediátrica e fetal, em colaboração 
interactiva com outros hospitais, mostrando as potencialidades da medicina em rede A Associação para o 
Desenvolvimento da Telemedicina (ADT) e outras relacionadas com a medicina informática. A telemedicina 
portuguesa poderia ligar-se a centros hospitalares dos países de expressão oficial portuguesa, nomeadamente 
Moçambique, Angola e Cabo Verde, e, deste modo, ajudá-los a melhorar os seus cuidados médicos e de saúde. 
Medicina em rede e à distância é medicina telemática: aproximação e cooperação integrada, cuja dimensão política 
não pode ser negligenciada num mundo global. Cyberbiologiae e Cybermedicina (2007). TeleMedicina e 
CyberMedicina. Setembro de 2007.Disponível em: 
<http://cyberbiologiaecybermedicina.blogspot.com/2007/09/organizao-mundial-de-sade-oms-httpwww.html>. Acesso 
em Dezembro de 2010. 

http://www.americantelemed.org/
http://www.bosch-telehealth.com/content/language1/html/55_ENU_XHTML.aspx
http://www.bosch-telehealth.com/content/language1/html/55_ENU_XHTML.aspx
http://www.bosch-telehealth.com/content/language1/html/55_ENU_XHTML.aspx
http://www.healthcare.philips.com/main/products?link_origin=global_en_HC%3Amain%3Aheader-healthcare%3Ahome_main
http://www.healthcare.philips.com/main/products?link_origin=global_en_HC%3Amain%3Aheader-healthcare%3Ahome_main
http://www.healthcare.philips.com/main/products?link_origin=global_en_HC%3Amain%3Aheader-healthcare%3Ahome_main
http://www.cardiocom.com/
https://buildingsolutions.honeywell.com/Cultures/en-US/ServicesSolutions/SecuritySolutions/Healthcare/Default.htm
https://buildingsolutions.honeywell.com/Cultures/en-US/ServicesSolutions/SecuritySolutions/Healthcare/Default.htm
https://buildingsolutions.honeywell.com/Cultures/en-US/ServicesSolutions/SecuritySolutions/Healthcare/Default.htm
https://buildingsolutions.honeywell.com/Cultures/en-US/ServicesSolutions/SecuritySolutions/Healthcare/Default.htm
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pessoal e conforto do paciente. 
 

WHO – World 
Health 
Organization. 
(OMS) 

A OMS – Organização Mundial de Saúde é a 
autoridade de direcção e coordenação de 
saúde dentro do sistema das Nações Unidas.  
É responsável por fornecer a liderança em 
matéria de saúde global, a definição da 
agenda de pesquisa em saúde, estabelecer 
normas e padrões, articulando opções 
políticas baseadas em evidências, fornecer 
apoio técnico aos países e acompanhar e 
avaliar as tendências de saúde. 
No século 21, a saúde é uma 
responsabilidade partilhada, envolvendo o 
acesso equitativo a cuidados essenciais e 
coletivos de defesa contra ameaças 
transnacionais. 

http://www.who.int/en/ 
http://www.emro.who.int/his/ehealth/AboutEhe
alth.htm 
 

Associação para 
o 
Desenvolvimento 
da Telemedicina 
(ADT) 
 

A ADT (Portugal) pretende promover o 
desenvolvimento de Plataformas Telemáticas 
e de Aplicações de Telemedicina em Portugal, 
por partilha e divulgação de informação, tendo 
por fim último a melhoria da prestação de 
cuidados de saúde à população, assumindo 
em termos de atuação os seguintes objetivos 
principais: 
    • Promover e divulgar a realidade e 
perspectivas das Tecnologias de Informação e 
das Comunicações aplicadas à saúde - 
estabelecendo o incentivo à recolha e seleção 
de informação sobre tecnologias, 
regulamentação e aplicações de sucesso e 
criando condições para a sua ampla 
divulgação. 
    • Contribuir e promover o estudo, debate e 
divulgação dos problemas e técnicas no 
âmbito da Telemedicina e da Telemática 
aplicada à Saúde. 
    • Promover o aperfeiçoamento profissional 
e científico dos associados - estimulando a 
investigação e desenvolvimento dos 
mecanismos adequados à efetiva aquisição e 
transferência do conhecimento. 
    • Promover a convivência intelectual, 
cultural e social, bem como, a troca de 
experiências entre os associados - reforçando 
e ampliando a rede de indivíduos e entidades. 
    • Promover e estabelecer intercâmbio de 
atividades e serviços com associações 
similares, nacionais e estrangeiras - através 
da participação em encontros internacionais, 
da troca de informação e da cooperação em 
projetos comuns. 

http://www.cidadevirtual.pt/adt/ 
 

 

3.1.2.2. Mapa tecnológico no Brasil: 2008- 2025 

Nos últimos dois anos o governo brasileiro, principalmente através do 

Ministério da Saúde e do Ministério de Ciência e Tecnologia, investiram cerca de 30 

milhões de Reais em P&D87 de tecnologias de processos e artefatos de Telessaúde e, 
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 O edital 062/2009 (Rhae - Pesquisador na Empresa), lançado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq/MCT) e pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Setec) do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT). Financiou projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação desenvolvidos 
dentro das empresas. O objetivo principal é apoiar a ida de pesquisadores mestres e doutores para as empresas, 
atendendo aos objetivos do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento nacional 
(PACC,T&I 2007-2010) e as prioridades da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Seguindo a linha dos 

http://www.who.int/en/
http://www.emro.who.int/his/ehealth/AboutEhealth.htm
http://www.emro.who.int/his/ehealth/AboutEhealth.htm
http://www.cidadevirtual.pt/adt/
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ao mesmo tempo e de maneira sincronizada, investiu-se no mercado consumidor em 

atividades assistenciais, de pesquisa e ensino em saúde (T4b).  

No Brasil, sistemas tele-diagnóstico utilizando sistemas WEB88 para acesso 

remoto e manipulação colaborativa de imagens médicas (A exemplo do sistema 

sistema HealthNet) chegam a produção de 200 mil exames ao ano e cobrindo mais de 

10% dos municípios do país. 

Entre 2008 e 2009 foram investidos mais 36 milhões de Reais89 resultando 

em uma cobertura de 20% dos municípios brasileiros e evolvendo cerca de 30 mil 

profissionais de saúde.   

Cabe destaque ao programa de Telemedicina aplicada na Amazônia 90 se 

trona referência para outros países.  Este programa oferece 17 especialidades 

médicas estão sendo oferecidas por meio da Telemedicina, entre elas cardiologia, 

ortopedia, clínica médica, psiquiatria, oftalmologia, cirurgia, dermatologia, entre outras. 

                                                                                                                                               
Programas Estruturantes para Sistemas Produtivos, da PDP, e as áreas de interesse dos Fundos Setoriais 
financiadores do Edital, serão apoiadas propostas que busquem abordar os setores industriais. Editais FINEP. Serão 
investidos R$ 30 milhões em projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que forem apresentados ao 
CNPq até 27 de agosto. PROTEC(2009). Edital Rhae abre terceira chamada para pesquisador na empresa.  
Disponível em: http://www.protec.org.br/editais_recursos_inovacao_tecnologica_bndes_finep_senai.asp?cod=470 
Acesso em outubro de 2010.  

88
 O sistema HealthNet (Rede Saúde) é um dos instrumentos da Rede de NUTES. Este sistema foi prototipado durante 
o projeto da Rede Recife ATM, e foi tema de uma dissertação de mestrado do Centro de Informática da UFPE. É um 
sistema com tecnologia WEB que permite o gerenciamento do Telediagnóstico e da 2a. Opinião em Saúde. Seu 
modelo baseia-se na estruturação de casos clínicos de pacientes, a partir dos quais são solicitados diagnósticos 
(pareceres) à distância (telediagnóstico) para um ou mais especialistas (consultores). A cooperação entre solicitantes 
e consultores é feita através da Internet com o acesso as informações do caso clínico em questão.  Visando subsidiar 
a tomada de decisão por parte dos consultores, o sistema permite que seja cadastrado o que chamamos do perfil de 
saúde do paciente. Este perfil inclui dados demográficos e dados clínicos do paciente: histórico clínico, fichas de 
atendimento e procedimentos (eventos) realizados. Os dados clínicos do paciente são organizados em fichas clínicas 
por especialidade de saúde. O cadastramento do perfil de saúde paciente foi construído visando suprir a falta do 
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) nas unidades de saúde. NUTES(2010). Sobre o Sistema HealthNet. 
Disponível em: <http://www.nutes.ufpe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=4&lang=pt>. 
Acesso em Dezembro de 2010. 

89
 O Brasil é o país da América Latina que faz melhor uso da telemedicina na área da saúde pública, apesar de investir 
recursos modestos em comparação com outras regiões. Entre 2007 e 2009, de acordo com dados do Ministério da 
Saúde, o governo investiu R$ 36 milhões em um programa de consultoria médica a distância para aperfeiçoar os 
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos foram adotados para implantar nove núcleos de telessaúde 
em universidades públicas nas cinco regiões do país. Esses núcleos prestam consultoria a médicos que atuam em 
1.045 unidades de saúde da família, que foram equipadas com computadores, câmeras e serviços de banda larga 
para o tráfego de imagens e dados sobre os pacientes. Desde a criação do programa, 13.081 pessoas fizeram 
consultas a distância. O custo estimado de uma consulta a distância é oito vezes menor que o gasto com o 
deslocamento do paciente até o hospital. TELESAÚDE(2010). Programa Nacional de Telessaúde. Espaço 
colaborativo. <http://telessaude.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=225>.Acesso em outubro de 2010.  

90
 O Polo de Telemedicina da Amazônia, sediado na Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA), recebeu delegações dos Ministérios da Saúde do Brasil e do Canadá, para conhecer o projeto 
amazonense e tem como objetivo firmar parceria para o fortalecimento da atenção à saúde indígena, a partir de 
convênio de cooperação técnica entre os dois países.   O projeto de Telemedicina, realizado em parceria entre o 
Governo Estadual e o Federal, permite que pessoas que moram em áreas remotas possam consultar-se com 
especialistas dos hospitais referências da capital ou realizar exames complexos, como os cardiológicos, sem precisar 
descolar-se até Manaus. Os procedimentos são realizados por transmissão via satélite entre os 23 municípios que já 
fazem parte do projeto e as unidades da capital, Manaus.  No Amazonas, 17 especialidades médicas estão sendo 
oferecidas por meio da Telemedicina, entre elas cardiologia, ortopedia, clínica médica, psiquiatria, oftalmologia, 
cirurgia, dermatologia, entre outras. Além da Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA, os postos de 
telemedicina do interior estão conectados com o Hospital Universitário Francisca Mendes, com o Hospital Psiquiátrico 
Eduardo Ribeiro, com a Fundação Alfredo da Matta e com o Hospital Adriano Jorge.  O projeto de Telemedicina no 
Amazonas é um case único nessa área no Brasil e desperta interesse pelas suas peculiaridades.AMAZONAS 24 
horas(2010). Polo de Temedicina da Amazônia atrai Canadenses. 09/03/2010. Disponível em: 
<http://www.amazonas24horas.com/Polo-de-Temedicina-da-Amazonia-atrai-Canadenses.html>. Acesso em 
Dezembro de 2010. 
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Esta conjuntura remete a conseqüências estruturais, pela ordem: 

disseminação da cultura digital, interoperabilidade entre redes, sistemas e dispositivos, 

tensionamento por normas e padrões, convergência de áreas em plataformas 

tecnológicas comuns e aceleração de inovações tecnológicas. O acesso capilarizado e 

difundido da informação e serviços de saúde, principalmente na base cadeia – 

Atenção Primária – deflagra e pressiona a demanda por equipamentos de menor 

custo, em maior quantidade, portáteis, móveis e interoperáveis. Corroborando, em 

última instância, a reprodução em médio prazo do mapa tecnológico internacional 

sobre equipamentos como ultra-som, scanner, RX, etc. 

 

Tabela 3.1.2.2-8: Organizações atuantes no Brasil para ―Telemedicina e Telessaúde‖ 

 
Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 

Rede Universitária de 
Telemedicina (RUTE) 
 

A Rede Universitária de Telemedicina é uma iniciativa 
que visa a apoiar o aprimoramento da infra-estrutura 
para telemedicina já existente em hospitais 
universitários, bem como promover a integração de 
projetos entre as instituições participantes. 
A Rute é uma iniciativa do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, apoiada pela Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) e pela Associação Brasileira de 
Hospitais Universitários (Abrahue), sob a coordenação 
da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 

http://rute.rnp.br/  

Conselho Brasileiro 
de Telemedicina e 
Telessaúde (CBTms) 

O CBTms tem por finalidades: 
Congregar médicos, profissionais da saúde e outros, 
bem como entidades e organizações de qualquer 
natureza jurídica, que se interessam pela 
Telemedicina e Telesaúde. 
Propor, analisar, estimular e lutar por normas técnicas, 
éticas e profissionais em Telemedicina e Telesaúde, 
junto aos órgãos competentes de direito, a fim de 
facilitar e aprimorar a prática da Telemedicina e 
Telesaúde no Brasil e no exterior.  
Estimular pesquisas, estudos, cursos para o público 
em geral, cursos de pós-graduação e de extensão 
universitária, programas de educação continuada para 
todos os tipos de profissionais, em Telemedicina e 
Telesaúde. 

http://www.cbtms.org.br/institucion
al/default.aspx  

Quasar Telemedicina Quasar é uma empresa de TI com plano de negócios 
voltado ao desenvolvimento e operação de uma 
ferramenta de telemedicina que permita aos médicos 
controlarem a glicemia de seus pacientes á distância. 
A ferramenta é o GlicOnLine. 

http://www.quasartm.com.br/index.
htm  

Tele Saúde Brasil. 
Núcleo Amazonas. 

O Programa Nacional de Telessaúde, instituído no 
âmbito do Ministério da Saúde pela portaria nº 35, de 
04 de janeiro de 2007, é coordenado pela SGTES e 
pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde, em articulação com outros ministérios, 
universidades públicas e entidades das áreas de 
Saúde e Educação. O Ministério da Saúde, por meio 
da Portaria nº 561/GM, de 16 de março de 2006, 
instituiu a Comissão Permanente de Telessaúde com 
algumas atribuições, entre elas, a de desenvolver 
trabalhos cooperados com vistas à estruturação da 
Telessaúde no Brasil. Nesse sentido, constituiu um 
processo de educação e assistência à saúde a partir 
do desenvolvimento de um Projeto Piloto Nacional de 
Telessaúde, com a participação de órgãos 
governamentais, privados e universidades públicas.  
O projeto engloba nove Núcleos de Telessaúde, 
localizados nas universidades dos seguintes estados: 
Amazonas, Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, 

http://www.telessaudeam.org.br/m
odules/mastop_publish/?tac=Even
tos_Realizados_no_PTA 
http://www.telessaudeam.org.br/m
odules/mastop_publish/?tac=Pont
os_Telessa%FAde_do_Amazonas 
 

http://rute.rnp.br/
http://www.cbtms.org.br/institucional/default.aspx
http://www.cbtms.org.br/institucional/default.aspx
http://www.quasartm.com.br/index.htm
http://www.quasartm.com.br/index.htm
http://www.telessaudeam.org.br/modules/mastop_publish/?tac=Eventos_Realizados_no_PTA
http://www.telessaudeam.org.br/modules/mastop_publish/?tac=Eventos_Realizados_no_PTA
http://www.telessaudeam.org.br/modules/mastop_publish/?tac=Eventos_Realizados_no_PTA
http://www.telessaudeam.org.br/modules/mastop_publish/?tac=Pontos_Telessa%FAde_do_Amazonas
http://www.telessaudeam.org.br/modules/mastop_publish/?tac=Pontos_Telessa%FAde_do_Amazonas
http://www.telessaudeam.org.br/modules/mastop_publish/?tac=Pontos_Telessa%FAde_do_Amazonas
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Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Cada Núcleo estará conectado a 100 
pontos em Unidades Básicas de Saúde, constituindo 
uma rede de cooperação técnica que totaliza 900 
pontos, distribuídos por todo o território desses 
estados. 

Rede NUTES Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de 
Pernambuco 
Portal do Núcleo de Telessaúde, uma unidade da 
UFPE dedicada ao ensino, pesquisa e 
desenvolvimento das tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) aplicadas à saúde. 
Tem a missão é disseminar para a Sociedade o 
conhecimento da TIC através da pesquisa, 
desenvolvimento, ensino e aperfeiçoamento 
profissional, buscando a excelência e a inovação nos 
processos produtivos da área de saúde. 

http://www.nutes.ufpe.br/ 
 

 

 

  

http://www.nutes.ufpe.br/
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3.1.3. Bioinformática.  

 

“Bioinformática é o estudo da aplicação de técnicas computacionais 

e matemáticas à geração e gerenciamento de (bio)informação. 

Buscando tratar os dados, é necessário desenvolver softwares para, 

por exemplo: identificar genes, prever a configuração tridimensional 

de proteínas, identificar inibidores de enzimas, organizar e relacionar 

informação biológica, simular células, agrupar proteínas homólogas, 

montar árvores filogenéticas, analisar experimentos de expressão 

gênica, dentre outras inúmeras aplicações.” 

 

A Bioinformática (T4c) 91 envolve a união de diversas linhas de conhecimento 

a engenharia de softwares, a matemática, a estatística, a ciência da computação e a 

biologia molecular. É responsável por armazenar e relacionar dados biológicos, com o 

auxílio de métodos computacionais e algoritmos matemáticos e reconhecer padrões. È 

necessário o domínio de conhecimentos específicos92 da Biologia, como a Biologia 

                                                 
91

 Essa ciência envolve a união de diversas linhas de conhecimento a engenharia de softwares, a matemática, a 
estatística, a ciência da computação e a biologia molecular.  Os primeiros projetos na área eram compostos por 
profissionais de diferentes áreas da biologia e informática e percebia-se uma certa dificuldade de comunicação: 
enquanto o biólogo procurava uma solução que levasse em consideração as incertezas e erros que ocorrem na 
prática, o cientista da computação procurava uma solução eficiente para um problema bem definido.  Assim, surgiu a 
necessidade de um novo profissional, que entendesse bem ambas as áreas e fizesse a ponte entre elas: o 
Bioinformata. Esse profissional deveria ter o conhecimento suficiente para saber quais eram os problemas biológicos 
reais e quais seriam as opções viáveis de desenvolvimento e abordagem computacional dos problemas em questão.  
Dado a importância que alcançaram os projetos Genoma e seus desmembramentos, o bioinformata tem sido um 
profissional requisitado e raro. No exterior, podem ser encontrados pelo menos 122 cursos de formação em 
bioinformática, em sua grande maioria centrados na América do Norte e Europa (http://linkage. rockefeller. 
edu/wli/bioinfocourse/). No Brasil não existiam cursos que formassem tais profissionais especializados. Políticas 
científicas governamentais têm procurado incentivar a formação de grupos de pesquisa e de pessoal nessa área, 
financiando projetos e criando cursos de pós-graduação.  Parece-nos que cada vez mais a bioinformática vai ser 
necessária para a análise de dados em biologia molecular. O Artigo apresentar os principais conceitos relacionados à 
biologia e à computação, os softwares mais utilizados, os sites mais freqüentados e as principais áreas de interesse. 
BIOTECNOLOGIA(2010). Bioinformática: Manual do Usuário. Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento - nº 29. 
Disponível em: < www.biotecnologia.com.br/revista/bio29/bioinf.pdf >. Acesso em Dezembro de 2010. 

92
 A bioinformática permite a elucidação de dados biológicos. A bioinformática é uma ciência multidisciplinar que surgiu 
da necessidade de se compreender as funções biológicas, mais especificamente os genes. A engenharia de 
softwares, a matemática, a física, a química, a estatística, a ciência da computação e a biologia molecular são 
algumas áreas do conhecimento relacionadas a ela. Essa ciência é responsável por armazenar e relacionar dados 
biológicos, com o auxílio de métodos computacionais e algoritmos matemáticos. Assim, reconhece padrões que 
provavelmente seriam impossíveis de serem analisados sem tal ajuda. Um bioinformata, além de dominar 
conhecimentos específicos da Biologia, como a Biologia Molecular, deve ser capaz de desenvolver programas e 
também utilizar aqueles que não foram feitos por ele. A linguagem de programação amplamente adotada por esses 
profissionais é a PERL (Practical Extract and Report Language). Prever estruturas e resultados, estudar e simular o 
metabolismo de células, construir árvores evolutivas, estudar estruturas tridimensionais de moléculas, analisar 
imagens e sinais biológicos, e até mesmo desvendar a função biológica de determinada sequência de DNA, são 
algumas atividades que a bioinformática possibilita. O armazenamento de informações em um banco de dados 
permite que pesquisadores de todo o mundo compartilhem informações, sendo o GenBank um dos mais conhecidos 
e completos. BURKET (2010) Bioinformática. Disponível em: < http://www.burkert.com.br/PTB/331.html>. Acesso 
em Dezembro de 2010. 
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Molecular, deve ser capaz de desenvolver programas e também utilizar aqueles que 

não foram feitos por ele.   

A integração e análise de grandes quantidades de dados produzidos pela 

área genômica93 (disciplina da biotecnologia que trata da decodificação do genoma 

humano) apresenta um desafio incomparável para as tecnologias aplicadas a saúde 

humana, em particular à bioinformática. Inicialmente com a análise de seqüências 

gênicas, evoluiu-se para o desenvolvimento de técnicas automatizadas de anotação 

de genomas e transcriptomas94.  

Atualmente, caminha na direção das áreas emergentes da genômica 

integrativa e comparada que, em última instância, almeja uma medicina personalizada 

tanto para predição como para a terapêutica95.  

                                                 
93

 Genômicas e Proteônicas - O termo genômica se refere à disciplina da biotecnologia que trata da decodificação do 
genoma humano. Admite-se que os genes são característicos e necessarios para o que ocorre numa célula, porém 
as proteínas são os reais transportadores das funções da células definidas pelos genes. Conseqüentemente, de 
maneira a entender os processos celulares, é necessário registrar e analisar a totalidade das proteínas existentes 
com as suas numerosas interações (pesquisa proteoma, proteômica). Burkert (2010). Genômicas e Proteônicas. 
Disponível em: <http://www.burkert.com.br/PTB/331.html> Acesso em outubro de 2010. 

94
 Os projetos genoma estão revolucionando a maneira como a biologia e a medicina serão exploradas. Com o 
seqüenciamento total dos genomas humano e de outras espécies e a disponibilidade das bibliotecas de cDNA, abriu-
se a possibilidade de uma nova estratégia para a genética, que está sendo chamada de genômica funcional, a 
interpretação da função das seqüências de DNA numa escala genômica. No curso do seqüenciamento de diversos 
genomas, demonstrou-se que muitos genes são descobertos somente quando suas seqüências totais tornam-se 
conhecidas. Assim, a descoberta de novos genes fica dependente do trabalho de seqüenciamento do DNA. 
Entretanto, o conhecimento da estrutura de um gene ou de outro elemento funcional é somente parte da resposta 
que precisamos.  A necessidade vai mais além; está na elucidação da função dos genes e isso resultará da 
comparação de dados, como interação de genomas com o ambiente ou níveis de expressão gênica com o 
desenvolvimento normal e patológico. Isto será um desafio para toda a biologia do futuro. Os recursos rotineiros 
atuais para abordarmos a função dos genes numa escala genômica são por comparação e análise de padrões de 
seqüência com expressão gênica (RNAs mensageiros). Mas são necessárias novas estratégias para podermos 
relacionar a expressão dos genes diretamente com os fenômenos biológicos. Isso nos aproximará mais da função 
desses genes. A caracterização em larga escala de transcritos (RNAs) e suas proteínas resultantes está bem dentro 
da análise funcional do genoma. É bastante razoável pensarmos que o seqüenciamento e a análise dos níveis de 
expressão de todos os genes de um organismo devem ser tomados como alta prioridade. Por analogia com o termo 
genoma, que representa o conjunto completo dos genes (DNA) de um organismo, criou-se o termo transcriptoma, 
que representa o conjunto completo dos transcritos (RNAs). Seguindo a idéia, temos também o proteoma, que 
representa todas as proteínas. O novo desafio para a biologia está, então, na análise global desses sistemas: 
genoma, transcriptoma e proteoma. BIOTECNOLOGIA(2010) Projeto Transcriptona. Análise da Expressão 
Gênica em Larga Escala Usando DNA – Arrays. Disponível em: 
<http://www.biotecnologia.com.br/revista/bio12/projeto.pdf> Acesso em outubro de 2010. 

95
 A medicina moderna requer a integração e análise de grandes quantidades de dados genômicos, moleculares, 
celulares, associados a informações clínicas, desta forma apresentando desafios fenomenais para a Bioinformática. 
Esta área interdisciplinar da ciência, que começou com a análise de seqüências gênicas e cresceu na direção do 
desenvolvimento de técnicas automatizadas de anotação de genomas e transcriptomas, está agora caminhando na 
direção das áreas emergentes da genômica integrativa e comparada, e buscando, em última instância uma medicina 
personalizada. Os impactos previstos vão da identificação de milhares de novos alvos terapêuticos para doenças 
genéticas e moleculares ao florescimento de uma medicina preventiva personalizada, com base no risco genético 
individual. A Farmacogenômica permitirá a otimização da eficácia e minimização dos efeitos colaterais dos 
medicamentos. A elucidação da estrutura tridimensional das proteínas humanas e de patógenos permitirá o 
desenvolvimento de novos medicamentos planejados quimicamente para interagir especificamente com seus alvos. 
A Terapia Gênica, em conjunto com a tecnologia de manipulação de células-tronco vislumbra a possibilidade de 
reposição corretiva de tecidos e genes. Esta revisão visita as principais tendências em bioinformática que detêm 
papel maior na busca de futuras descobertas biológicas e aplicações clínicas.USP(2010). Bioinformática: 
Perspectivas na Medicina. Glaucius Oliva. Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural, Instituto de Física de São 
Carlos, Universidade de São Paulo – USP. Disponível em: 
<http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/view/260/251>.  Acesso em outubro de 2010. 
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Em termos de dimensões mensuráveis, em dezembro de 2010 o banco de 

dados de nucleotídeos mantido pelo European Molecular Biology Laboratory96 (EMBL) 

registrava mais de 301 bilhões de pares de base (Nucleotides) em 199 milhões de 

seqüências depositadas (Entradas) 97. Nesta ordem, por um lado, o foco tecnológico 

está centrado em seqüenciadores de alto desempenho para análise comparativa e 

montagem dos seqüenciadores seguidos de sistemas para análise de redes 

regulatórias gênicas.  

Em complemento, existe uma abordagem crescente sobre a análise em larga 

escala da proteômica98 segmentada em três técnicas:  

(i) bidimensional (separação de proteínas);  

(ii) espectrometria de massa (algoritmos para quantificação de pequenos 

fragmentos); e 

(iii) avaliação de estrutura tridimensional de proteínas. 

De forma representativa, mas não exaustiva, foram Identificadas 4 

organizações de destaque internacional (Vide Tabela 3.1.3.-6) e 9 organizações de 

destaque no Brasil (Vide Tabela 3.1.3-7). 

 

                                                 

96
 O laboratório europeu para a pesquisa básica em biologia molecular – EMBL,   está na vanguarda da inovação em 
pesquisa de ciências da vida, desenvolvimento e transferência de tecnologia, e oferece treinamento e serviços 
excepcionais para a comunidade científica em seus países membros. EMBL(2010). Europe's leading laboratory for 
basic research in molecular biology. Disponível em: <http://www.embl.org/>. Acesso em outubro de 2010. 

97
 Apresenta a estratificação do conteúdo de banco de dados do EMBL.EMBL(2010). EMBL Database. Disponível em: 
<http://www3.ebi.ac.uk/Services/DBStats/>. Acesso em dez 2009. 

98
 Proteomics é o estudo em grande escala de proteínas , particular seu estruturas e funções. As proteínas são partes 
vitais de organismos vivos, porque são os componentes principais do physiological caminhos metabólicos do muitos 
pilhas . O termo  foi inventado para fazer uma analogia com genómica , o estudo do genes . A palavra proteome é a 
mistura de  ―prote em‖ e ―gen ome‖.  Proteome é o complemento inteiro de proteínas produzidas por um organismo 
ou por um sistema. Isto variará com tempo. Proteomics é considerado frequentemente o passo seguinte no estudo de 
sistemas biológicos, após a genómica. For muito mais complicado do que a genómica, na maior parte porque quando 
um organismo genoma é um pouco constante, a proteome difere da pilha à pilha e muda constantemente com o seu 
bioquímico interações com o genoma e o ambiente. Um organismo tem radicalmente diferente expressão da proteína 
em partes diferentes de seu corpo, em fases diferentes de seu ciclo de vida e em circunstâncias ambientais 
diferentes. Uma outra dificuldade principal é a complexidade das proteínas relativas a ácidos nucleicos . Por 
exemplo, nos seres humanos há aproximadamente 25 000 genes identificados mas um > calculado; 500 000 
proteínas que são derivadas destes genes. Esta complexidade aumentada deriva-se dos mecanismos tais como a 
emenda alternativa, alteração da proteína ( glycosylation , fosforilação ) e degradação da proteína.   Os cientistas 
estão muito interessados no proteomics porque dá muito melhor uma compreensão de um organismo do que a 
genómica. Primeiramente, o nível de transcrição de um gene dá somente uma avaliação áspera de seu nível de 
expressão em uma proteína. mRNA produzido em abundância pode ser degradado ràpida ou traduzido incapaz, 
tendo por resultado uma pequena quantidade de proteína. Em segundo, experiência de muitas proteínas alterações 
cargo-translational isso afeta profunda suas atividades; por exemplo algumas proteínas não são ativas até que se 
tornem phosphorylated. Métodos como phosphoproteomics e glycoproteomics são usados para estudar alterações 
cargo-translational. Em terceiro lugar, muitos transcritos causam mais de uma proteína, completamente emenda 
alternativa ou alterações cargo-translational alternativas. Finalmente, muitas proteínas formam complexos com outras 
proteínas ou moléculas do RNA, e somente função na presença destas outras moléculas. WYZGO(2010). 
Proteomics. Disponível em: <http://env.wyzgo.com.pt/index.php?PageURL=articles/p/r/o/Proteomics.php>. Acesso 
em: Dezembro de 2010. 
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Figura 3.1.3-1: Mapa Comparativo para ―Bioinformática‖ 

 

3.1.3.1. Mapa Tecnológico no Mundo: 2008-2025. 

A Bioinformática está atrelada, em parte,  a grandes empresas multinacionais 

farmacêutica99, cuja receita esta relacionada a patentes de medicamentos. Neste 

sentido os produtos do setor são proprietários e duram enquanto  detem a patente do 

medicamento, que nos EUA podem durar até 17 anos. As empresas farmacêuticas 

                                                 
99

 No caso da bioinformática, uma componente enorme da sua manutenção é devida às grandes empresas 
multinacionais farmacêuticas. Para entender o porquê do interesse dessas empresas na área, é preciso analisar com 
detalhe a maneira como funciona uma grande farmacêutica, isto é, de onde vêm os seus custos e suas receitas, e 
em que momentos dos ciclos de vida de seus produtos estes custos e receitas ocorrem. Uma grande farmacêutica 
tem como base de sua receita a venda de remédios específicos, que não podem ser fabricados por nenhum 
concorrente devido às patentes que a empresa detém. A grande farmacêutica não se preocupa com a otimização do 
processo de manufatura do medicamento, pois seu mercado é cativo já que apenas ela pode produzir o tal remédio. 
Quando as patentes expiram, aí a coisa muda de figura: as empresas farmacêuticas especializadas em genéricos, 
que primam pela otimização de sua linha de produção, estão livres para comercializar um medicamento baseado no 
mesmo princípio ativo e, em geral, acabam dominando o mercado do mesmo pois podem oferecê-lo a um custo 
menor. Assim, podemos dizer que, a grosso modo, o ciclo de vida de um produto de uma grande farmacêutica dura 
enquanto durarem as patentes que o protegem. A duração de uma patente varia de país para país. Nos EUA, onde 
ficam os quartéis-generais de boa parte das grandes farmacêuticas, uma patente dura 17 anos. Apesar de contar 
com 17 anos, apenas a parte final deste período gera receitas para a grande farmacêutica. O desenvolvimento de 
uma nova molécula que pode servir de base (princípio ativo) para um remédio consiste de diversas fases. A maioria 
dos remédios funciona interagindo com outra molécula, chamada de alvo, no organismo do paciente, inibindo ou 
acelerando certas reações bioquímicas que terão como efeito macroscópico final a cura ou atenuação da doença. 
COMCIENCIA(2003). Bioinformática na indústria. Disponível 
em:<http://www.comciencia.br/reportagens/bioinformatica/bio14.shtml>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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especializadas em genéricos, após a liberação da patente estão livres para 

comercializar um medicamento baseado no mesmo princípio ativo passando a atuar 

no mercado. 

Freqüentemente novas seqüências são depositadas no banco de dados 

púbicos100 do NCBI, o chamado GenBank. Este banco de dados possibilita que os 

cientistas possam ter acesso à informação proveniente de outros laboratórios e 

possam também trocar e compartilhar seqüências genéticas. A bioinformática tem 

revolucionado o desenvolvimento da pesquisa médico-biólogica e tem possibilitado 

que novas descobertas relevantes sejam realizadas quase todos os dias.  

Há uma colaboração internacional para montar um banco de dados de 

seqüências de nucleotídeos101, a INSDC (International Nucleotide Sequence Database 

Colaboration). Essa instituição contém o NCBI (National Center for Biotechnology 

Information), o EMBL (European Molecular Biology Laboratory) e o DDJB (DNA Data 

Bank of Japan). Cada um desses centros possibilita a submissão individual de 

seqüências de DNA e trocam informações entre si diariamente, sendo que todos os 

três possuem informações atualizadas de todas as seqüências disponíveis para os 

pesquisadores. Cada centro apresenta os dados de forma particular, apesar de 

bastante semelhante. 

As técnicas de biotecnologia constituem formas inovadoras na pesquisa para o 

combate de problemas globais como diabetes, câncer, hemofilia, etc. Preve-se  que em alguns 

anos possamos conhecer de 4000 a 10000 proteínas-alvo, sobre as quais medicamentos 

poderão agir. Atualmente o arsenal terapêutico que conhecemos atua sobre apenas 500 

                                                 
100

 Em 1988 o governo americano lançou o primeiro banco de dados público contendo sequências de DNA dos mais 
diversos organismos.Este repositório de seqüências recebeu o nome de Centro Nacional para Informação em 
Biotecnologia (NCBI-National Center for Biotechnology Information). Hoje, este centro tem várias ramificações no 
mundo inteiro e, além do banco de dados propriamente dito, o NCBI proporciona um grande número de ferramantas 
de informática e recursos para auxiliar o cientista na pesquisa genética. A utilização cada vez maior da informática no 
estudo da pesquisa biólogica e ainda mais específicamente no estudo dos genes, deu origem à disciplina conhecida 
como bioinformática. BIORITMO(2010). Conhecendo a Bioinformática.  Disponível em: 
<http://profjabiorritmo.blogspot.com/2010/07/conhecendo-bioinformatica.html>. Acesso em Dezembro de 2010. 

101
 Com o advento do sequenciamento do DNA e, principalmente, a partir da década de 1990, com o sequenciamento 
em larga escala, foi necessária a construção de bancos de dados mais robustos para abrigar a explosão no número 
de seqüências obtidas pelos pesquisadores. O NCBI, por exemplo, foi criado pelo NIH em 1988 para abrigar esse 
tipo de informação.  Dessa forma, foi criada uma colaboração internacional para montar um banco de dados de 
seqüências de nucleotídeos, a INSDC (International Nucleotide Sequence Database Colaboration). Essa instituição 
contém o NCBI (National Center for Biotechnology Information), o EMBL (European Molecular Biology Laboratory) e o 
DDJB (DNA Data Bank of Japan). Cada um desses centros possibilita a submissão individual de seqüências de DNA 
e trocam informações entre si diariamente, sendo que todos os três possuem informações atualizadas de todas as 
seqüências disponíveis para os pesquisadores.  Cada centro apresenta os dados de forma particular, apesar de 
bastante semelhante.  Existem basicamente dois tipos de bancos de dados disponíveis para utilização e pesquisa de 
genes e proteínas. Os bancos de dados primários apresentam resultados de dados experimentais que são 
publicados com alguma interpretação, onde não há uma análise cuidadosa desses dados com relação aos outros 
publicados anteriormente.. BIORITMO(2010). Conhecendo a Bioinformática.  Disponível em: 
<http://profjabiorritmo.blogspot.com/2010/07/conhecendo-bioinformatica.html>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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proteínas-alvo. O número de drogas disponíveis nos EUA, derivadas destas novas tecnologias, 

chegou a 103 em 1999
102

. 

A tabela 3.1.3.1-1 a 3.1.3.1-5 apresenta uma relação de Bancos de Dados,  

Softwares para o alinhamento de seqüências Projetos, Programas mais utilizados em projetos 

genoma e transcriptoma , softwares utilizados durante a anotação gênica e Programas e 

Técnicas aplicados em bioinformática. 

Tabela 3.1.3.1-1: Bancos de Dados utilizados em bioinformática 

Bancos de Dados mais utilizados em bioinformática 

Genbank 
Banco de dados americano de seqüências de 
DNA e proteínas. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

EBI 
Banco de dados europeu de seqüências de 
DNA. 

http://www.ebi.ac.uk/  
 

DDBJ 
Banco de dados japonês de seqüências de 
DNA. 
 

http://www.ddbj.nig.ac.jp/  
 

PDB 
Armazena estruturas tridimensionais resolvidas 
de proteínas. 

http://www.rcsb.org/pdb  
 

GDB 
Banco de dados oficial do projeto genoma 
humano. 

http://gdbwww.gdb.org/  
 

TIGR Databases 
Banco com informações de genomas de vários 
organismos diferentes. 

http://www.tigr.org/tdb/  
 

PIR 
Banco de proteínas anotadas. http://www-nbrf.georgetown.edu/  

 

SWISS-PROT 
Armazena seqüências de proteínas e suas 
respectivas características moleculares, 
anotado manualmente por uma equipe de 
especialistas. 

http://www.expasy.ch/spro/  
 

INTERPRO 
Banco de dados de famílias, domínios e 
assinaturas de proteínas. 

http://www.ebi.ac.uk/interpro/  
 

KEGG 
Banco com dados de seqüências de genomas 
de vários organismos diferentes e informações 
relacionadas às suas vias metabólicas. 

http://www.genome.ad.jp/kegg/  
 

 

Tabela 3.1.3.1-2: Softwares para o alinhamento de seqüências 

Softwares mais utilizados para o alinhamento de seqüências 

ClustalW 
Versão web de um dos programas de 
alinhamento múltiplo mais utilizados(Clustal). 
Fornece ao usuário uma grande quantidade de 
parâmetros e de saídas diferentes. Possui 
interface gráfica onde os alinhamentos podem 
ser visualizados de forma agradável e 
alterados. 

http://www.ebi.ac.uk/clustalw/index.html  
 

Multialin 
Programa de alinhamento múltiplo bastante 
conhecido. Fácil e rápido. 

http://prodes.toulouse.inra.fr/multalin/multalin.h
tml  

Fasta 
Precursor dos programas de alinhamento. 
Promove serviço de busca em banco de dados 
de ácidos nucléicos e proteínas. 

http://www.ebi.ac.uk/fasta33/  
 

BLAST,BLAST2seq
uences 

BLAST é o programa de alinhamento mais 
utilizado no mundo. Realiza a busca por 
seqüências homólogas em banco de dados de 
ácidos nucléicos e proteínas. O programa 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/  
 

                                                 
102

 As técnicas de biotecnologia além de oferecerem respostas à curiosidade humana, constituem formas inovadoras 
na pesquisa para o combate de problemas globais  como diabetes, câncer, hemofilia, etc. Na prática, 
independentemente do número de proteínas codificadas pelo genoma da espécie humana (o que ainda hoje é 
discutido), é previsível que em alguns anos possamos conhecer de 4000 a 10000 proteínas-alvo, sobre as quais 
medicamentos poderão agir. Para termos uma idéia da grandeza destes números, todo o arsenal terapêutico que 
conhecemos hoje atua sobre apenas 500 delas. O número de drogas disponíveis hoje nos EUA, derivadas destas 
novas tecnologias, chegou a 103 no ano passado (21 delas foram aprovadas em 2000).BIOTECNOLOGIA(2010). 
Bioinformática: Manual do Usuário. Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento - nº 29. Disponível em: 
<www.biotecnologia.com.br/revista/bio29/bioinf.pdf >. Acesso em Dezembro de 2010. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ebi.ac.uk/
http://www.ddbj.nig.ac.jp/
http://www.rcsb.org/pdb
http://gdbwww.gdb.org/
http://www.tigr.org/tdb/
http://www-nbrf.georgetown.edu/
http://www.expasy.ch/spro/
http://www.ebi.ac.uk/interpro/
http://www.genome.ad.jp/kegg/
http://www.ebi.ac.uk/clustalw/index.html
http://prodes.toulouse.inra.fr/multalin/multalin.html
http://prodes.toulouse.inra.fr/multalin/multalin.html
http://www.ebi.ac.uk/fasta33/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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BLAST2 sequences consiste no algoritmo 
BLAST para alinhamento de duas seqüências. 

 

Tabela 3.1.3.1-3: Programas mais utilizados em projetos genoma e transcriptoma 

Programas mais utilizados em projetos genoma e transcriptoma 

PHRED 
Software para a realização do base calling e a 
produção do romatograma 
processado. 

http://www.phrap.org  
 

CROSS-MATCH 
Software para a comparação entre duas 
seqüências de DNA. Normalmente utilizado 
para o mascaramento de regiões 
representando vetor e sem seqüências 
genômicas ou de cDNA. Distribuído 
juntamente com o PHRAP. 

http://www.phrap.org  
 

PHRAP 
Software mais utilizado para a realização do 
agrupamento de seqüências (clustering 
analysis) e montagem de contíguos 
genômicos. 

http://www.phrap.org  
 

CAP3 
Software utilizado para o agrupamento de 
seqüências e montagem de contíguos 
genômicos. Utiliza um algoritmo diferente do 
PHRAP. 

http://genome.cs.mtu.edu/cap/cap3.html  
 

CONSED 
Software mais utilizado para a visualização dos 
resultados obtidos por softwares de 
agrupamento de seqüências. Permite a edição 
das bases seqüenciadas, além de diversos 
outros recursos. 

http://www.phrap.org  
 

 

Tabela 3.1.3.1-4: Principais softwares utilizados durante a anotação gênica 

Principais softwares utilizados durante a anotação gênica 

RepeatMasker 
Utilizado para a identificação e o 
mascaramento de regiões repetitivas 
freqüentemente encontradas em genomas. 

http://repeatmasker.genome.washington.edu/  
 

Genscan 
Utilizado para a predição de genes em 
genomas eucarióticos. Seu método de 
predição é baseado em cadeias escondidas de 
Markov. 

http://genes.mit.edu/GENSCAN.html  
 

tRNAscan-SE 
Utilizado para encontrar genes de tRNA em 
uma seqüência genômica. 

http://www.genetics.wustl.edu/eddy/tRNAscan-
SE/  

BLAST 
Utilizado para encontrar similaridades entre 
seqüências de nucleotídeos e proteínas contra 
bancos de dados com grande número de 
seqüências dos mais diversos organismos. É 
um dos principais programas utilizados na 
identificação dos genes. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST  
 

Interpro 
Utilizado para realizar buscas contra diferentes 
bancos de dados de domíniose famílias de 
proteínas. Integra os serviços do Pfam, 
PRINTS, ProDom,PROSITE, SMART, 
TIGRFAMs e SWISS-PROT. 

http://www.ebi.ac.uk/interpro  
 

GeneOntology 
Consórcio destinado a produzir um vocabulário 
comum a ser aplicado para a classificação dos 
genes presentes em organismos eucarióticos. 
Cada gene é classificado em três níveis: 
função molecular, processos celulares e 
localização celular. 

http://www.geneontology.org  
 

 

Tabela 3.1.3.1-5: Projetos, Programas e Técnicas em bioinformática 

Projetos, Programas  e Técnicas em bioinformática 

Exemplos de 
Projetos 
Transcriptoma 

Procuram avaliar quais são os genes 
expressos, e quanto deles é expresso, a partir 
do seqüenciamento parcial dos mRNAs 
transcritos. 

Dados obtidos pela técnica de SAGE podem 
ser consultados na página 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SAGE/   
Já no banco dbEST estão depositadas ESTs 
de diversos Projetos Transcriptoma 
desenvolvidos em todo o mundo 

http://www.phrap.org/
http://www.phrap.org/
http://www.phrap.org/
http://genome.cs.mtu.edu/cap/cap3.html
http://www.phrap.org/
http://repeatmasker.genome.washington.edu/
http://genes.mit.edu/GENSCAN.html
http://www.genetics.wustl.edu/eddy/tRNAscan-SE/
http://www.genetics.wustl.edu/eddy/tRNAscan-SE/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
http://www.ebi.ac.uk/interpro
http://www.geneontology.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SAGE/
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/ 

Informações sobre 
DNA Chips e 
Microarrays 

Nestas técnicas, a verificação da expressão de 
genes específicos é feita em experimentos de 

hibridação em lâminas de vidro contendo 
milhares defragmentos de DNA. 

Na página http://cmgm.stanford.edu/pbrown/ , 
do pioneiro da técnica de microarray, Dr. 
Patrick Brown, há mais explicações,um forum 
de discussão e bancos de dados de 
microarrays.  

Na página 
http://ihome.cuhk.edu.hk/~b400559/array.html  
há informações sobre os equipamentes 
necessários, uma tabela de comparação dos 
programas de análise mais usados, noções de 
estatística aplicadas a microarrays, sugestões 
de bibliografia, etc. 
 

ScanAlyse 
Programa gratuito para análise de microarrays 
escrito por Michael Eisen, o programa pode ser 
obtido gratuitamente na página ao lado. 
Assinando um termo de compromisso, o autor 
permite, inclusive, o acesso ao código-fonte. 

http://rana.lbl.gov/EisenSoftware.htm.  

(PAGE-2D) 
Eletroforese bi-dimensional em géis de 
poliacrilamida  

http://us.expasy.org/ch2d/protocols/  
http://www.aber.ac.uk/parasitology/Proteome/T
ut_2D.html  

HPLC Cromatografia líquida de alta eficiência, com o 
uso de colunas capilares 

http://www.ionsource.com/tutorial/chromatogra
phy/rphplc.htm  
http://www.ionsource.com/tutorial/capillary/intr
oduction.htm  

MS Espectrometria de Massas http://ms.mc.vanderbilt.edu/tutorials/ms/ms.ht
m  
 

Software gratuito 
para análise de 
PAGE-2D - Melanie 

 

Desenvolvido no SwissProt, está disponível 
diretamente na página do SwissProt 

http://www.expasy.org/  
ou num link na página 
http://www.science.gmu.edu/~ntongvic/Bioinfor
matics/software.html , que dá 
acesso a muitos outros programas de 
bioinformática. 

 

 

 
Tabela 3.1.3.1-6: Organizações Atuantes no Mundo para ―Bioinformática‖ 

Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 

DDBJ (DNA Data 
Bank of Japan). 

DDBJ; Banco de Dados de DNA do Japão é o único 
banco de dados de seqüência de nucleotídeos na 
Ásia, que é oficialmente certificadas para coletar 
seqüências de nucleotídeos de pesquisadores e de 
emitir o número de adesão internacionalmente 
reconhecidos para notificadores de dados.  
Efetua troca de dados coletados com EMBL-Bank/EBI; 
Instituto Europeu da Bioinformática e GenBank / 
NCBI; National Center for Biotechnology Information, 
numa base diária. Os três bancos de dados 
compartilham praticamente os mesmos dados a 
qualquer momento.  
O banco de dados vrtual unificado é chamado de 
"INSD; International Nucleotide Sequence Database". 
DDBJ recolhe sequencia de dados, principalmente por 
pesquisadores japoneses, mas é claro que aceita 
dados e permite a adesão de investigadores de outros 
países.  
DDBJ é organizado pela CIB-DDBJ; Centro de 
Informação de Biologia e de Banco de Dados de DNA 
do Japão da NIG, Instituto Nacional de Genética, com 
aval do MEXT, Ministério Japonês de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. 99% dos 
dados do INSD utilizados por pesquisadores 
japoneses são apresentados através DDBJ.  
O objetivo principal das operações DDBJ é melhorar a 
qualidade de INSD, como domínio público. Quando os 
pesquisadores trazem seus dados abertos ao público 
através INSD e compartilham em todo o mundo, 

http://www.ddbj.nig.ac.jp/japan-korea/ 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/
http://cmgm.stanford.edu/pbrown/
http://ihome.cuhk.edu.hk/~b400559/array.html
http://rana.lbl.gov/EisenSoftware.htm
http://us.expasy.org/ch2d/protocols/
http://www.aber.ac.uk/parasitology/Proteome/Tut_2D.html
http://www.aber.ac.uk/parasitology/Proteome/Tut_2D.html
http://www.ionsource.com/tutorial/chromatography/rphplc.htm
http://www.ionsource.com/tutorial/chromatography/rphplc.htm
http://www.ionsource.com/tutorial/capillary/introduction.htm
http://www.ionsource.com/tutorial/capillary/introduction.htm
http://ms.mc.vanderbilt.edu/tutorials/ms/ms.htm
http://ms.mc.vanderbilt.edu/tutorials/ms/ms.htm
http://www.expasy.org/
http://www.science.gmu.edu/~ntongvic/Bioinformatics/software.html
http://www.science.gmu.edu/~ntongvic/Bioinformatics/software.html
http://www.ddbj.nig.ac.jp/japan-korea/
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estam efetuando esforços para descrever informações 
sobre os dados tão rico quanto possível, de acordo 
com as normas unificadas de INSD, de preferência 
sem esforço no uso do DDBJ. 

EMBL (European 
Molecular Biology 
Laboratory) 

O European Molecular Biology Laboratory,  é uma 
melhores instituições de pesquisa do mundo, é 
dedicado à pesquisa básica nas ciências da vida 
molecular. EMBL é financiado por fundos públicos de 
investigação a partir de 20 Estados-membros - 
Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Finlândia, 
França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Israel, 
Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, 
Espanha, Suécia, Suíça e no Reino Unido e um 
Estado membro associado, na Austrália. 
Pesquisa no EMBL é realizado por cerca de 85 grupos 
independentes que cobrem o espectro da biologia 
molecular. O Laboratório possui cinco unidades: o 
principal laboratório em Heidelberg, e estações 
exteriores em Hinxton perto de Cambridge (European 
Bioinformatics Institute), Grenoble, Hamburgo e 
Monterotondo perto de Roma. EMBL é internacional, 
inovador e interdisciplinar. Seus 1.400 funcionários de 
60 países representam disciplinas científicas como 
biologia, física, química e ciência da computação. 
 
Os pilares da missão EMBL são: realizar pesquisa 
básica em biologia molecular, para formar cientistas, 
estudantes e visitantes em todos os níveis, para 
oferecer serviços vitais para os cientistas dos Estados 
membros, e desenvolver novos instrumentos e 
métodos nas ciências da vida, e transferência de 
tecnologia. 

http://www.embl.de/ 
 

INSDC 
(International 
Nucleotide 
Sequence Database 
Colaboration) 

International Nucleotide Sequence Database 
Collaboration  
• O International Nucleotide Sequence Databases 
(INSD) têm sido desenvolvidos e mantidos de forma 
colaborativa entre DDBJ, ENA, e GenBank há mais de 
18 anos. 
• O conselho consultivo INSDC, o Comitê Consultivo 
Internacional, é composto por membros de cada uma 
das instâncias do banco de dados 'consultivo. Na sua 
mais recente reunião, os membros desta comissão 
aprovaram por unanimidade e reafirmaram a política 
existente de compartilhamento de dados dos três 
bancos de dados que compõem o INSDC. 
• Indivíduos que apresenta os dados das bases de 
dados seqüenciais internacionais deve estar ciente da 
política INSDC. 

http://www.insdc.org/ 
 

NCBI  -  GenBank. O National Center for Biotechnology Information 
avança na ciência e da saúde, proporcionando acesso 
a informações biomédicas e moleculares. 
 
GenBank ® é o banco de dados de seqüências 
genéticas do NIH, uma coleção anotada de todas as 
seqüências de DNA à disposição do público (pesquisa 
dos ácidos nucleicos, 2008 Jan; 36 (assuntos Banco 
de Dados): D25-30).  
Há aproximadamente 106.533.156.756 bases em 
108.431.692 registros de seqüência em divisões 
tradicionais do GenBank e 148165117763 bases em 
48.443.067 registros de seqüência na divisão WGS a 
partir de agosto de 2009. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/in
dex.html 
 

ISMB Congressos Internacionais 
 

http://www.iscb.org/ismb2005/sigs.html 

RECOMB Congressos Internacionais 
 

http://www.broad.mit.edu/recomb2005/ 

International Society 
for Computational 
Biology 

Congressos Internacionais 
 

http://www.iscb.org/ 

 

http://www.embl.de/
http://www.insdc.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/index.html
http://www.iscb.org/ismb2005/sigs.html
http://www.broad.mit.edu/recomb2005/
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3.1.3.2. Mapa tecnológico no Brasil: 2008- 2025 

A transposição dos sistemas de bioinformática de dentro dos núcleos de 

pesquisa para a prática clínica foge a uma perspectiva de curto prazo ou mesmo de 

médio prazo (T4c). Considerando a tradição e conhecimento acumulados no Brasil, há 

a expectativa que a aplicação terapêutica com maior relevância de mercado dessas 

tecnologias na área da saúde humana ocorra primeiramente de forma indireta, através 

dos alimentos103. 

A Bioinformática foi introduzida na Brasil em 1999 por meio do 

Seqüenciamento do DNA da bactéria XYLELLA pelo Laboratório de Bioinformática 

(LBI) do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

104, premiado em 2009 pelas contribuições e benefícios econômicos e Sociais ao 

Brasil. 

Enquanto o setor farmacêutico tem destaque no desenvolvimetno da 

bioinformática no Mundo, no Brasil o setor da agricultura e pecuária teve maior 

desenvolvimento, principalmente em técnicas moleculares para o melhoramento 

genético (Programa genoma financiado pela FAPESP). Há também projetos voltados 

para a saúde humana entre outros105. 

                                                 
103

 Descreve principais ações e projetos de Bioinformática no Brasil. PUCRS/UFRGS(2010) Introdução à 
Bioinformática. Ronaldo Rodrigues Ferreira. Centro de Biologia Genômica e Molecular (PUCRS). Instituto de 
Informática (UFRGS). Disponível em: http://www.inf.ufrgs.br/~rrferreira/bioinf/Apresentacoes/introducaoBioinf.pdf 
Acesso em outubro de 2010. 

104
 Em novembro de 1999, introduziu-se a bioinformática no Brasil, por meio do do sequenciamento completo do DNA 
da bactéria Xylella fastidiosa, patógeno que causava prejuízos à cultura de cítricos. A dupla João Meidanis e João 
Setúbal utilizou softwares de sequenciamento genético com base na internet.  Uma década depois do projeto de 
inovações tecnológicas, a dupla de pioneiros, que na época coordenava o Laboratório de Bioinformática (LBI) do 
Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ganhou o prêmio Distinguished 
Innovators, cujo objetivo é reconhecer a contribuição de indivíduos e organizações a fim trazer benefícios 
econômicos e sociais a seus países.Meidanis é atualmente professor da Unicamp e presidente de uma empresa 
privada. Setúbal é professor do Instituto de Bioinformática da Virgínia e do Instituto Politécnico e Universidade 
Estadual da Virgínia (Virginia Tech), nos Estados Unidos.   CIN(2009) Bioinformática faz 10 anos no Brasil. 
Conselho de Informações sobre Biotecnologia.29/04/2009. Disponível em: http://www.cib.org.br/em_dia.php?id=1159 
Acesso em: outubro de 2010. 

105
 Embora o setor farmacêutico tenha sido o grande motor do desenvolvimento da bioinformática e ainda hoje seja o 
maior consumidor de bioinformática no mundo, respondendo por mais de 95% dos recursos aí investidos, o setor da 
agricultura e pecuária está ganhando forte impulso como utilizador de técnicas moleculares, especialmente para 
melhoramento genético. Nesta arena o Brasil saiu na frente, pois enquanto os países mais ricos empregavam a 
quase totalidade dos seus investimentos no setor de saúde humana, deixando à margem os desenvolvimentos na 
área agrícola, a agência financiadora de pesquisas Fapesp, numa atitude ousada, resolveu lançar um Programa 
Genoma, com o objetivo inicial de desvendar a seqüência genética de organismos vivos. Ao fazer isso, teve o bom 
senso de focar a escolha desses organismos em seres que tenham interesse para as culturas nas quais o Brasil é 
líder mundial. Assim, o primeiro genoma de um fitopatógeno, ou seja, um organismo que causa doenças em plantas, 
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O Brasil tem grande potencial em Bioinformática, com forte atuação no 

âmbito acadêmico (Nos projetos Genomas Brasileiros), mercado brasileiro de 

bioinformática, tem desde 2003, empresas atuantes no setor que seguem o 

desenvolvimento da biotecnologia da acadêmica com a transferência para as 

empresas106, a exemplo das empresas Scylla Bioinformática e a Alellyx Applied 

Genomics (esta adquirida pela Monsanto em 2008)107, sediadas em Campinas que 

contam com aportes do fundo de capital de risco Votorantim Ventures. 

De forma representar a relevância da Biotecnologia no Brasil108, a tabela 

3.1.3.2-1 apresenta os principais centros de pesquisa brasileiros. 

Tabela 3.1.3.2-1: Principais Laboratórios de Bioinformática no Brasil. 

Laboratório WebSite 

Pólo de Biologia Computacional e Sistemas- Fiocruz  http://pbcs.ioc.fiocruz.br/ 

Centro APTA Citros "Sylvio Moreira" (IAC)  
Laboratório de Bioinformática - Centro APTA Citros  

http://www.centrodecitricultura.br/ 
http://biotecnologia.centrodecitricultura.br/ 

Centro de Pesquisas René Rachou - FIOCRUZ-MG 
(CPqRR)  
Laboratório de Bioinformática do CPqRR - Dr. Guilherme 

http://www.cpqrr.fiocruz.br/ 
http://bioinfo.cpqrr.fiocruz.br/ 
http://www.cebio.org/ 

                                                                                                                                               
foi seqüenciado aqui no Brasil, fato que surpreendeu a comunidade científica mundial e mereceu destaque na revista 
Nature, onde foram publicados os resultados desta pesquisa, em meados de 2000. A partir desse sucesso inicial, e 
antes mesmo do término do primeiro projeto, foram iniciados projetos de genômica para seqüenciamento e análise 
de outros genomas relacionados a culturas altamente importantes para a economia brasileira, como cana-de-açúcar, 
eucalipto, além de bactérias que atacam essas culturas, bem como a cultura da laranja. Paralelamente, foram 
também iniciados projetos com foco em saúde humana, como o do genoma humano do câncer, e de vários parasitas 
humanos. Recentemente, foi lançado um projeto genoma para o estudo da espécie bovina. Criaram-se, também, 
diversas redes regionais e mesmo uma nacional, englobando todo o Brasil, para o seqüenciamento do genoma de 
uma bactéria amazônica. COMCIENCIA(2003). Bioinformática na indústria. Disponível 
em:<http://www.comciencia.br/reportagens/bioinformatica/bio14.shtml>. Acesso em Dezembro de 2010. 

106
 O Brasil representa um grande potencial a ser explorado em termos de bioinformática. Os projetos genoma 
brasileiros foram realizados no âmbito acadêmico, tendo universidades e institutos de pesquisa como os principais 
atores. É necessário agora que todo esse conhecimento passe às indústrias para que a sociedade como um todo 
possa aproveitá-lo. Existem desafios a vencer para que isto ocorra, mas essa situação está mudando com a criação 
de empresas de alta tecnologia, que foram fundadas por pesquisadores envolvidos nos primeiros projetos genoma, 
como a Scylla Bioinformática e a Alellyx Applied Genomics, ambas sediadas em Campinas e contando com aportes 
do fundo de capital de risco Votorantim Ventures. Estas companhias funcionam como indutoras de pesquisa para as 
empresas interessadas em explorar os dados genômicos. Enquanto a Scylla oferece soluções de bioinformática, a 
Alellyx se propõe a resolver os problemas biológicos. Assim, o mercado brasileiro de bioinformática, que segue de 
perto o desenvolvimento da biotecnologia e sua transferência para as empresas, está em expansão. 
COMCIENCIA(2003). Bioinformática na indústria. Disponível 
em:<http://www.comciencia.br/reportagens/bioinformatica/bio14.shtml>. Acesso em Dezembro de 2010. 

107
A multinacional Monsanto anunciou, no dia 3 de novembro, a aquisição das empresas CanaVialis e Alellyx, ambas 
pertencentes ao Grupo Votorantim e controladas pela Aly Participações Limitada. Segundo comunicado à imprensa 
feito pela Monsanto, o negócio foi fechado em US$ 290 milhões, o que corresponde a R$ 616 milhões. Trata-se da 
estréia da firma dos Estados Unidos — que segue o exemplo da Syngenta — no mercado de cana-de-açúcar. 
Segundo a Monsanto, CanaVialis e Alellyx serão gerenciadas de forma independente e manterão a mesma direção e 
funções. Com o investimento, o Brasil vai se tornar o centro mundial de pesquisa da Monsanto em cana-de-açúcar. 
As empresas Alellyx e CanaVialis são criação da Votorantim Novos Negócios. Para fundar a Alellyx, a Votorantim 
Ventures reuniu pesquisadores de universidades públicas que haviam participado do seqüenciamento do genoma da 
bactéria Xylella fastidiosa (Alellyx é Xylella escrita ao contrário). Para fundar a CanaVialis, a Votorantim buscou 
pesquisadores com experiência no melhoramento genético da cana, especialmente na Rede Interuniversitária para 
Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro (Ridesa). O portfolio das empresas, hoje, contém soluções tecnológicas 
direcionadas a cana-de-açúcar, laranja e eucalipto, que poderão ser aplicadas a outras culturas, como o milho e a 
soja.  INOVAÇÂO (2010).  Monsanto compra empresas de base tecnológica da Votorantim Novos Negócios, 
por R$ 616 milhões, para entrar no mercado de cana. Disponível em: 

<http://www.inovacao.unicamp.br/report/noticias/index.php?cod=439 >. Acesso em Dezembro de 2010. 
108

 Lista de laboratórios de bioinformática do Brasil .Wikipédia(2010).Lista de laboratórios de bioinformática do 
Brasil. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_laborat%C3%B3rios_de_bioinform%C3%A1tica_do_Brasil>. Acesso em 
Dezembro de 2010. 

http://pbcs.ioc.fiocruz.br/
http://www.centrodecitricultura.br/
http://biotecnologia.centrodecitricultura.br/
http://www.cpqrr.fiocruz.br/
http://bioinfo.cpqrr.fiocruz.br/
http://www.cebio.org/
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Oliveira's Lab  
CEBio - Centro de Excelência em Bioinformática  

 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA)  
Laboratório de Bioinformática Aplicada - Embrapa 
Informática Agropecuária  
Laboratório de Bioinformática Estrutural - Embrapa 
Informática Agropecuária  
Laboratório de Bioinformática - Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia  

http://www.embrapa.gov.br/ 
http://www.lba.cnptia.embrapa.br/ 
http://www.cbi.cnptia.embrapa.br/ 
http://bioinformatica.cenargen.embrapa.br/ 
 
 

Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer (ILPC) 
Laboratório de Biologia Computacional 

http://www.ludwig.org.br/ 
http://www.compbio.ludwig.org.br/ 

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 
Laboratório de Bioinformática do LNCC 

http://www.lncc.br/ 
http://www.labinfo.lncc.br/ 

Nucleo de Genomica e Bioinformatica (NUGEN) - 
Universidade Estadual do Ceara (UECE) 
Laboratório de Bioinformatica e Biologia Computacional, 
NUGEN/UECE 

http://nugen.uece.br/ 
http://nugen.uece.br/?p=labbioinfo/ 

Universidade de Brasília (UnB)   
Laboratório de Bioinformática 

http://www.unb.br/ 
https://www.biomol.unb.br/bl 

Universidade Estadual Paulista Campus de Jaboticabal 
(FCAVJ)   
Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Plantas 
(LBMP)  

http://www.fcav.unesp.br/ 
http://lbmp.fcav.unesp.br/ 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)  
Laboratório de Bioinformática - LABI  

http://www.unioeste.br/ 
http://www.labi.pti.org.br/ 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
Laboratório de Bioinformática da UESC  

http://www.uesc.br/ 
http://labbi.uesc.br/ 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Laboratório de Biodados  

http://www.ufmg.br/ 
http://biodados.icb.ufmg.br/ 
 

Universidade Federal do Pará (UFPA)  
Laboratório de Genética Humana e Médica 
 

http://www.ufpa.br/ 
http://www.lghm.ufpa.br/bioinformatica 
 

Bioinformática da UFPR  
Instituto de Biologia Molecular do Paraná - Curitiba-
PR(IBMP)  
Laboratório de Bioinformática e Biologia Computacional 

http://www.bioinfo.ufpr.br/ 
http://www.ibmp.org.br/ 
http://www.ibmp.org.br/bioinfo.php/ 
 

Laboratório de Bioinformática da UTFPR  http://bioinfo.cpgei.ct.utfpr.edu.br/ 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)   
Núcleo de Bioinformática do Laboratório de 
Imunogenética 
Grupo de Bioinformática Estrutural 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/ 
http://imunoinfo.blogspot.com/ 
http://www.cbiot.ufrgs.br/bioinfo/ 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
Laboratório de Biotecnologia Sustentável e 
Bioinformática Microbiana, IMPPG, (UFRJ)  

http://www.ufrj.br/ 
http://www.lbsbm.microbiologia.ufrj.br/ 
 

Universidade Federal de Viçosa (UFV)  
Laboratório de Bioinformática do Bioagro  

http://www.ufv.br/ 
http://www.ufv.br/dbg/genes/genes.htm 

Universidade de São Paulo (USP)  
Laboratório de Genética Molecular e Bioinformática 
LabPIB - Laboratório de Processamento de Informação 
Biológica 

http://lgmb.fmrp.usp.br/ 
http://lgmb.fmrp.usp.br/ 
http://labpib.fmrp.usp.br/ 
 

Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto(USP)  
Grupo de Bioinformática, Laboratório de Bioinformática - 
Departamento de Genética 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

http://www.ribeirao.usp.br/ 
http://gbi.fmrp.usp.br/ 
http://www.fmrp.usp.br/ 
 

Merece destaque os grupos de pesquisa na área de Bioinformática em redes 

de proteômica em São Paulo, no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron109 e no Rio 

de Janeiro na UFRJ com o Apoio da FAPERJ110.  

                                                 
109

 O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron- LNLS integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 
(CNPEM) gerido pela Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron (ABTLuS) por meio de contrato de 
gestão com o MCT. LNLS(2010). Site do LNSL. Disponível em: <http://www.lnls.br/> Acesso em: Dezembro de 2010. 

110
 A Rede Proteômica reúne 35 pesquisadores doutores de diferentes áreas, que formam uma equipe multidisciplinar. 
Cinco laboratórios de três instituições atuarão diretamente no fracionamento e na identificação das proteínas: 
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ; Departamento de Bioquímica Médica, do Instituto de Ciências 

http://www.embrapa.gov.br/
http://www.lba.cnptia.embrapa.br/
http://www.cbi.cnptia.embrapa.br/
http://bioinformatica.cenargen.embrapa.br/
http://www.ludwig.org.br/
http://www.compbio.ludwig.org.br/
http://www.lncc.br/
http://www.labinfo.lncc.br/
http://nugen.uece.br/
http://nugen.uece.br/?p=labbioinfo/
http://www.unb.br/
https://www.biomol.unb.br/bl
http://www.fcav.unesp.br/
http://lbmp.fcav.unesp.br/
http://www.unioeste.br/
http://www.labi.pti.org.br/
http://www.uesc.br/
http://labbi.uesc.br/
http://www.ufmg.br/
http://biodados.icb.ufmg.br/
http://www.ufpa.br/
http://www.lghm.ufpa.br/bioinformatica
http://www.bioinfo.ufpr.br/
http://www.ibmp.org.br/
http://www.ibmp.org.br/bioinfo.php/
http://bioinfo.cpgei.ct.utfpr.edu.br/
http://www.ufrgs.br/ufrgs/
http://imunoinfo.blogspot.com/
http://www.cbiot.ufrgs.br/bioinfo/
http://www.ufrj.br/
http://www.lbsbm.microbiologia.ufrj.br/
http://www.ufv.br/
http://www.ufv.br/dbg/genes/genes.htm
http://lgmb.fmrp.usp.br/
http://lgmb.fmrp.usp.br/
http://labpib.fmrp.usp.br/
http://www.ribeirao.usp.br/
http://gbi.fmrp.usp.br/
http://www.fmrp.usp.br/
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Também destaca-se a atuação da Embrapa Agropecuária com inúmeros 

projetos desenvolvidos e a recente inauguração de Laboratório Multiusuário de 

Bioinformática, parte de um conjunto de laboratórios avançados multiusuários 

(Multilab) para realizar testes e análises de alta complexidade científica, envolvendo 

equipe técnica multidisciplinar e equipamentos altamente especializados.111  

O seqüenciamento de genomas atrai grande interesse comercial, sendo a 

Coopercitrus112 e Embrapa113 são hoje as principais empresas que usam da 

bioinformática para auxiliar o estudo dos genomas. 

 
 

Tabela 3.1.3.2-2: Organizações atuantes no Brasil para ―Bioinformática‖ 

Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 

LNSL- 
Laboratório 
Nacional de Luz 
Síncrotron 

Redes de Proteômica http://www.lnls.br/  
 

                                                                                                                                               
Biomédicas da UFRJ; Instituto de Química da UFRJ; Departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica do Instituto 
Oswaldo Cruz (Fiocruz); e o Centro de Biociências e Biotecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
(Uenf). Outras três unidades contribuirão dando um suporte fundamental às pesquisas: o Laboratório de 
Espectrometria de Massa do Departamento de Física da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio); o Centro 
Nacional de Ressonância Magnética Nuclear de Macromoléculas da UFRJ; e a divisão de Agrobiologia da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).  A FAPERJ repassou R$ 1 milhão à Rede de Proteômica em 2001. 
Com esses recursos foram adquiridos equipamentos, material de consumo e reagentes para os laboratórios e um 
espectrômetro de massa para o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, que custa cerca de US$ 200 mil. Os cinco 
laboratórios serão equipados com a tecnologia de eletroforese de gel a duas dimensões, que é uma instrumentação 
básica para separar e identificar as proteínas. Até novembro de 2002, deverá ser liberado mais R$ 1 milhão para a 
compra de novos equipamentos e material de consumo. Além dos recursos, já foram concedidas duas bolsas de 
apoio técnico. Já foram solicitadas outras duas, de fixação. Em junho de 2002, os pesquisadores envolvidos já 
tinham participado do treinamento para utilizar os novos equipamentos e estavam realizando experiências-piloto 
iniciais para os projetos. FAPERJ (2010) Sobre a Rede Proteômica da FAPERJ.Disponível em: 
<http://www.faperj.br/interna. phtml?obj_id=219>. Acesso em Dezembro de 2010. 

111
 A Embrapa Informática Agropecuária (Campinas, SP), unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 
Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, inaugurou, em 25 de novembro, o 
Laboratório Multiusuário de Bioinformática. O novo espaço faz parte da estratégia da diretoria da Embrapa de criar 
laboratórios avançados multiusuários (Multilab) para realizar testes e análises de alta complexidade científica, 
envolvendo equipe técnica multidisciplinar e equipamentos altamente especializados. As ferramentas de 
bioinformática vão ser aplicadas para gerenciamento, análise e visualização de grandes quantidades de dados 
gerados pelas tecnologias genômicas, atividades fundamentais para o avanço na compreensão dos sistemas 
biológicos. Os projetos de pesquisa desenvolvidos para o melhoramento genético de espécies vegetais e animais de 
interesse econômico do País serão os principais beneficiados. O compartilhamento de recursos, infraestrutura e 
competências em áreas específicas é fator que motivou a instalação desses laboratórios de referência. O Multilab 
Bioinformática visa contribuir com trabalhos não só de centros de pesquisas da Embrapa distribuídos pelo País, 
como também de instituições parceiras públicas e privadas. A ideia é atuar principalmente no suporte ao 
processamento de dados genômicos e transcriptômicos dos programas de melhoramento genético. A Embrapa 
investiu cerca de R$ 1 milhão no laboratório instalado em Campinas e nos de unidades parceiras, com a aquisição de 
servidores para armazenamento, processamento e análise de dados. Também está prevista a implantação de outro 
laboratório Multilab na empresa, o de Química de Produtos Naturais, que será sediado na Embrapa Agroindústria 
Tropical (Fortaleza). No início do mês, essa unidade da Embrapa organizou um workshop para discutir o modelo de 
gestão. O Laboratório Multiusuário de Bioinformática também vai discutir o seu modelo de gestão em um workshop 
previsto para o primeiro semestre de 2011. EMBRAPA(2010). Embrapa inaugura laboratório multiusuário de 
bioinformática. 25/11/2010. Disponível em:< http://www.cnptia.embrapa.br/content/embrapa-inaugura-laboratorio-
multiusuario-de-bioinformatica-25112010.html>. Acesso em Dezembro de 2010. 

112
 Site da Coopercitrus. COOPERCITRUS(2010). Website. Disponível em:<http://www.coopercitrus.com.br/>. Acesso 
em Dezembro de 2010. 

113
 Site da EMBRAPA. EMBRAPA(2010). Website. Disponível em:< http://www.embrapa.gov.br/>. Acesso em 
Dezembro de 2010. 

http://www.lnls.br/
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UFRJ/FAPERJ 
Redes de Proteômica http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=

219  

Cooperation for 
Analysis of Gene 
Expression(CAGE) 

DNA Chips e Microarrays - projetos de ESTs e 
de microarray 

http://bioinfo.iq.usp.br/ehttp://www.vision.i
me.usp.br/~cage/  

Projeto Genoma 
Raízes da Embrapa 
Soja 

DNA Chips e Microarrays - projetos de ESTs e 
de microarray 

http://www.cnpab.embrapa.br/pesquisas/g
p.html 
 
 

Laboratório de 
Bioinformática 
LABINFO (LNCC) 

O Laboratório de Bioinformática LABINFO, tem 
se dedicado bioinformática e associando as 
informações e modelos obtidos por técnicas 
computacionais, matemáticas e estatísticas aos 
métodos experimentais da Genética e da 
Biologia Molecular, em complementação 
recíproca.  
Pesquisa: Desenvolvimento de metodologias 
matemáticas e computacionais para a área 
genômica e pós-genômica, como por exemplo, 
ferramentas para anotações funcionais e 
estruturais, ou para o estudo pós-genoma de 
regiões codificantes e não-codificantes. 
Projetos: Desenvolvimento de ambiente 
computacional para coleta e análise dos dados 
obtidos através dos seqüenciamentos realizados 
pelos demais grupos participantes dos projetos 
Genoma. 
Formação de Recursos Humanos: Formação de 
pessoal especializado na área de 
Bioinformática. 
O LABINFO está sediando e coordenando o 
laboratório de bioinformática do Projeto 
GENOMA BRASILEIRO (Rede Nacional de 
Seqüenciamento de DNA) financiado pelo 
CNPq/MCT, do projeto GENOMA do Estado do 
Rio de Janeiro – RIOGENE FAPERJ / CNPq / 
MCT e do Genoma SUL FAPERGS/CNPq/MCT 
consolidando definitivamente o seu potencial em 
montagem e análise de Genomas. 
Está desenvolvendo também um curso de 
ESPECIALIZAÇÃO (Pós-Graduação lato sensu) 
em Bioinformática. O curso deverá permitir aos 
estudantes o domínio das mais recentes 
ferramentas e técnicas de bioinformática assim 
como adquirir um conhecimento multidisciplinar 
em Biologia Molecular Computacional. 

http://www.labinfo.lncc.br/  
 
 

Scylla 
Bioinformática 

Scylla Bioinformática nasceu em maio de 2002, 
através da iniciativa de cinco bioinformatas 
oriundos do grupo que criou as soluções 
inovadoras que ajudaram a construir o sucesso 
dos primeiros projetos genoma brasileiros, como 
os das bactérias Xylella fastidiosa e 
Xanthomonas citri, do projeto EST da Cana-de-
Açúcar, entre outros, permitindo ao Brasil 
ocupar posição de destaque na pesquisa 
genômica mundial.  
Equipe é formada por doutores com sólida 
formação teórica e grande experiência no 
desenvolvimento de soluções aplicadas à 
pesquisa genômica e pós-genômica. A equipe 
Scylla conta ainda com jovens desenvolvedores 
altamente qualificados, com sólida formação 
acadêmica e grande competência.  

http://scylla.com.br/ 
 

Congresso 
Brasileiro de 
Genética 

Congresso Nacional 
Sociedade Brasileira de Genética 
 

http://www.sbg.org.br 
 
 

Simpósio Brasileiro 
em Bioinformática 

Congresso Nacional 
Sociedade Brasileira de Computação 

http://www.unisinos.br/simposio/bsb/index
_port.php 

BIT Bit é um Laboratório do Hemocentro da 
Fundação (Hemocentro) e é dedicado à 
Bioinformática. 

http://lgmb.fmrp.usp.br/bit/?ptitle=Home 
 

 

http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=219
http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=219
http://bioinfo.iq.usp.br/ehttp:/www.vision.ime.usp.br/~cage/
http://bioinfo.iq.usp.br/ehttp:/www.vision.ime.usp.br/~cage/
http://www.cnpab.embrapa.br/pesquisas/gp.html
http://www.cnpab.embrapa.br/pesquisas/gp.html
http://www.labinfo.lncc.br/
http://scylla.com.br/
http://www.sbg.org.br/
http://www.unisinos.br/simposio/bsb/index_port.php
http://www.unisinos.br/simposio/bsb/index_port.php
http://lgmb.fmrp.usp.br/bit/?ptitle=Home
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3.1.4. Engenharia Biomédica.  
 

“A engenharia biomédica é uma área multidisciplinar que pode ser 

entendida como a aplicação de métodos das Ciências Exatas e de 

Engenharia no campo das Ciências Médicas e Biológicas. A 

engenharia biomédica pode ser dividida em quatro sub-áreas:  

(i) bioengenharia: voltada ao desenvolvimento da ciência 

biomédica; por exemplo, estudando o funcionamento de 

neurônios e de células cardíacas com o auxílio de modelos 

matemáticos e simulações;  

(ii) engenharia de reabilitação: objetivando desenvolver sistemas 

eletrônicos e mecânicos que melhorem as condições de vida 

de deficientes;  

(iii) engenharia médica: direcionada ao estudo, projeto e execução 

de instrumentação (principalmente eletrônica), sensores, 

próteses, etc, para a área médica;  

(iv) engenharia clínica ou hospitalar: voltada às atividades de 

certificação e ensaios de equipamentos médicos e às 

atividades em hospitais, incluindo projetos, adequação e 

execução de instalações, assessoria em processos de tomada 

de decisão na aquisição de equipamentos, treinamento e 

orientação de equipes de manutenção.” 

 

A engenharia Biomédica compreende uma das áreas mais difusas das 

tecnologias para saúde humana sendo uma atividade de estruturação e 

desenvolvimento para o setor.   

É a área da engenharia que cuida da concepção de equipamentos médicos, 

biomédicos e odontológicos, voltados para diagnóstico ou tratamento terapêutico. A 

atuação de da no projeto, estrutura, desenvolvimento e manutenção de equipamentos. 

Calibragem e aferição de equipamentos médicos e eletro médicos. O conhecimento 

profissional tem correlação com a área de informática e eletrônica, (softwares e 

equipamentos eletrônicos que otimizam o uso das máquinas pelos médicos, 

enfermeiros e dentistas). Atua também para a gestão da área de compras de 
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equipamentos médicos e planejamento de uso. Pesquisas científicas para a 

descoberta de materiais e instrumentos biomédicos.  O mercado está voltado para 

hospitais, clínicas médicas, centros de saúde, laboratórios farmacêuticos e de análises 

clínicas, serviços especializados em manutenção hospitalar e centros de pesquisa114. 

A Bioengenharia (I) 115 se desenvolve, pelo desafio constante de superar a  

complexidade envolvida no funcionamento dos organismos vivos. Vem sendo 

trabalhada e utilizada em todo o mundo, em setores cujo desenvolvimento é 

considerado mais urgente e menos sujeito às limitações de ordem técnica ou material, 

como as áreas cardiorrespiratórias, a ortopedia de tecidos artificiais e de materiais 

biocompatíveis.  Seus estudos estão centrados no sistema orgânico com apoio da 

matemática, física e bioquímica, etc., determinando a constituição e funcionamento 

sistêmico, de forma a desenvolver ferramentas teóricas que permitam compreender e 

criar artificialmente órgãos internos, equipamentos extracorpóreos e próteses 

implantáveis. Os estudos e pesquisas estão vinculados a: 

 Funcionamento de neurônios e de células cardíacas com o auxílio de 

modelos matemáticos e simulações. 

 Análise computadorizada de sinais dos sistemas nervoso e muscular 

visando aplicações em clínica e pesquisa.  

 Modelagem e simulação de rede neuronal da medula espinhal envolvida 

em controle motor. 

 Estudo experimental da neurofisiologia em seres humanos: reflexos, 

controle postural, circuito neuronal da medula espinhal.  

                                                 
114

 Engenharia Biomédica - É a área da engenharia que cuida da concepção de equipamentos médicos, biomédicos e 
odontológicos, voltados para diagnóstico ou tratamento terapêutico. Guia Do ESTUDANTE(2010). Engenharia 
Biomédica. Disponível em:< http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-producao/engenharia-
biomedica-602938.shtml>. Acesso em Dezembro de 2010. 

115
 Esta ciência refere-se à aplicação das técnicas e métodos da engenharia e das ciências exatas no desenvolvimento 
de órgãos internos artificiais e dispositivos auxiliares dos sistemas biológicos. Nascendo do esforço pioneiro dos 
médicos durante a fase inicial da era dos transplantes cardíacos que, médicos habituados a criar ferramentas e 
equipamentos para suas necessidades urgentes. A bioengenharia focaliza o estudo do sistema orgânico à luz da 
matemática, física e bioquímica, entre outras, equacionando sua constituição e funcionamento sistêmico com o 
objetivo de criar ferramentas teóricas que permitam compreender e criar artificialmente órgãos internos, 
equipamentos extracorpóreos e próteses implantáveis. Um movimento de aproximação efetiva entre a medicina e 
engenharia, resulta na criação de centros de bioengenharia diretamente ligada às instituições hospitalares.  Apesar 
de já contar com mais de cinqüenta anos, a bioengenharia apenas começa a se desenvolver, graças ao desafio 
constante de superar a extraordinária complexidade envolvida no funcionamento dos organismos vivos. Na qual vem 
sendo trabalhada e utilizada em todo o mundo, em setores cujo desenvolvimento é considerado mais urgente e 
menos sujeito às limitações de ordem técnica ou material, como as áreas cardio-respiratórias, a ortopedia de tecidos 
artificiais e de materiais biocompatíveis.  Suas atividades se estendem por uma série de especializações e uma vasta 
gama de pesquisas embrionárias desenvolvidas em centros especializados e empresas privadas, espalhadas pelo 
mundo, entre as quais se destacam: bioengenharia cardiovascular, circulação extracorpórea assistida, estimulação 
interna artificial, órgãos artificiais, engenharia celular e tecidos artificiais, próteses biomecânicas e engenharia do 
sistema respiratório. PORTALEDUCAÇÃO(2010). Engenharia Médica / Bioengenharia Características e 
Fundamentos. 14/03/2008. Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/4385/engenharia-
medica-bioengenharia-caracteristicas-e-fundamentos>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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 Processamento de sinais biológicos, técnicas de reconhecimento de 

padrões e análise de sinais e sistemas caóticos.  

 Biomecânica do movimento humano, teoria, modelagem e simulação.  

 Efeitos de radiações não ionizantes em seres vivos. 

 Estudo de fenômenos e sistemas biológicos com técnicas e métodos 

quantitativos. 

Tem aproximação entre a medicina e engenharia, e na maioria dos casos 

resulta na criação de centros de bioengenharia diretamente ligada às instituições 

hospitalares, com atividades que se estendem por uma série de especializações e 

uma vasta gama de pesquisas embrionárias desenvolvidas em centros especializados 

e empresas privadas, espalhadas pelo mundo, destacando:  

 bioengenharia cardiovascular;  

 circulação extracorpórea assistida;  

 estimulação interna artificial;  

 órgãos artificiais;  

 engenharia celular e tecidos artificiais;  

 próteses biomecânicas e ; 

 engenharia do sistema respiratório. 

A Engenharia de reabilitação (II) 116 é uma especialidade da engenharia 

biomédica e se concentra basicamente na pesquisa e produção de equipamentos e 

próteses, atuando na indústria , unidades de terapia e instituições de pesquisa. 

Destacada pelos avanços no campo do processamento de sinais biológicos e 

neurotransmissores. A área cria novas perspectivas para atuação da medicina na 

criação de terapias mais eficazes. 

                                                 
116

 A engenharia de reabilitação é uma das mais recentes especialidades da engenharia biomédica e se concentra 
basicamente na pesquisa e produção de equipamentos e próteses, atuando na indústria ou, de forma multidisciplinar, 
junto à unidade de terapia e instituições de pesquisa. Os recentes avanços conquistados no campo do 
processamento de sinais biológicos e neuro-transmissores constituem uma das áreas de maior desenvolvimento 
nesse setor e vem criando novas perspectivas para atuação da medicina na criação de terapias mais 
eficazes.PORTALEDUCAÇÃO(2010). Engenharia Médica / Bioengenharia Características e Fundamentos. 
14/03/2008. Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/4385/engenharia-medica-
bioengenharia-caracteristicas-e-fundamentos>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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A Engenharia Médica (III) 117 desenvolve dispositivos, métodos e equipamentos 

para finalidades diagnósticas, terapêuticas, de ensino e pesquisa nas áreas de saúde 

e biológica. Aplica-se o desenvolvimento de instrumentação e processamento de 

sinais e dados, ensaios de produção de equipamentos médicos e de pesquisa 

(instrumentação - principalmente eletrônica, sensores, próteses, etc.). Destaca-se as 

seguintes áreas: 

 Biotelemetria e sensoriamento remoto de sistemas biomédicos; 

 Instrumentação analógico-digital; e 

 Processamento de sinais para a área cardiológica. 

A Engenharia Clinica ou Hospitalar (IV) 118 através de programas de gerencia 

de equipamentos médicos nas instituições de saúde,  auxiliam na administração de 

recursos tecnológicos.  Induz a uma utilização apropriada dos equipamentos.  A 

Engenharia Clínica é uma sub-área da Engenharia Biomédica, atua nos 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS desenvolvendo atividades baseadas 

nos conhecimentos de engenharia e de gerenciamento aplicadas às tecnologias de 

saúde119. Abrange atividades relacionadas a hospitais, clínicas ou postos de saúde, 

indústrias (processo produtivo) e comércio (propaganda, treinamento, suporte pós-

venda, assistência técnica). 

Ressalta-se que esta análise das respectivas ―subáreas‖ restringe-se ao 

cenário de médio prazo, visto que as próprias evoluções e inovações irão diluir estes 

agrupamentos e classificações em favor da diversificação e convergência de novas 

tecnologias. 

De forma representativa, mas não exaustiva, foram Identificadas 5 

organizações de destaque internacional (Vide Tabela 3.1.4.1) e 8 organizações de 

destaque no Brasil (Vide Tabela 3.1.4.2). 

                                                 
117

 ENGENHARIA MÉDICA: Desenvolve dispositivos, métodos e equipamentos para finalidades diagnósticas, 
terapêuticas, de ensino e pesquisa nas áreas de saúde e biológica. Nesta subárea reside o desenvolvimento de 
instrumentação e processamento de sinais e dados, ensaios de produção de equipamentos médicos e de pesquisa.  
Engenharia Médica: direcionada ao estudo, projeto e execução de instrumentação (principalmente eletrônica), 
sensores, próteses, etc., para a área. Biotelemetria e sensoriamento remoto de sistemas biomédicos. Instrumentação 
analógico-digital e processamento de sinais para a área cardiológica. PORTALEDUCAÇÃO(2010). Engenharia 
Médica / Bioengenharia Características e Fundamentos. 14/03/2008. Disponível em: 
<http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/4385/engenharia-medica-bioengenharia-caracteristicas-e-
fundamentos>. Acesso em Dezembro de 2010. 

118
Descreve o papel da engenharia clinica em unidades hospitalares. PUCRJ(2010). O papel da engenharia clinica 
nos programas de gerencia de Equipamentos Médicos: Estudo em duas unidades hospitalares.  PUCRJ.  
25/05/2001.Disponível em: <www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00131.pdf >. Acesso em Dezembro de 2010. 

119
Descreve a Engenharia Clinica e o Papel do Engenheiro Clinico. BVS(2008).Engenharia Clínica – EC.Disponível 
em: < http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/dicas/161engenharia_clinica.html>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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Figura 3.1.4-1: Mapa Comparativo para ―Engenharia Biomédica‖ 

 

3.1.4.1. Mapa Tecnológico no Mundo: 2008-2025. 

E regulamentação é um fator importante na concepção da Engenharia 

Biomédica120, de forma a garantir a segurança de produtos para a saúde e vida 

humanas. Ela se desenvolve de forma diferenciada no EUA e União Europeia, fazendo 

com que algumas tecnologias sofram atrasos na disponibilidade a população.  

                                                 
120

 A Maioria dos países tem seus mecanismos próprios de regulação, com graus de restritividade e formulação de 
atenções. Na maioria dos países europeus, a maior descrição cabe a prescrição médica, enquanto os regulamentos 
garantem que o produto funciona conforme o esperado. Nos países da União Europeia, as entidades certificadoras  
licenciadas pelos governos, são empresas com fins lucrativos. Os comitês técnicos de engenheiros escrevem 
recomendações que incorporam os comentários do público, e estes podem ser adotadas como regulamentos da 
União Europeia . Essas recomendações variam de acordo com o tipo de dispositivo e testes especificos de 
segurança e eficácia. Depois de um protótipo passou pelos testes em um laboratório de certificação,  o modelo é 
construído sob o controle de um sistema de qualidade certificado, o dispositivo pode ostentar a marca de 
Certificação, indicando que o dispositivo é  confiável quando usado como indicado.  As diferentes modalidades de 
regulamentação, por vezes, resultar em determinadas tecnologias sendo desenvolvidas nos EUA ou na Europa, 
dependendo da forma mais favorável de regulação. Enquanto as nações procuram a harmonia para facilitar a 
distribuição trans-nacional, as diferenças filosóficas sobre a medida ideal de regulação pode ser um obstáculo, uma 
regulamentação mais restritiva parece atraente num nível intuitivo, mas os críticos condenam o custo gerado em 
termos de retardo no acesso ao desenvolvimento para salvar vidas. WIKIPEDIA(2010). Biomedical engineering. 
Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_engineering>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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O orgão máximo de representatividade da engenharia Biomédica no mundo é 

a IFMBE - International Federation for Medical and Biological Engineering121, e 

representam os interesses internacionais em engenharia médica e biológica. No 

campo da engenharia médica, biológica e clínica a IFMBE estimula a pesquisa e a 

aplicação do conhecimento, divulgação de informações e promove a colaboração. 

Nos EUA o FDA (Food and Drug Administration)122 é o órgão governamental 

dos Estados Unidos da América que faz o controle de medicamentos, equipamentos 

médicos, materiais biológicos e produtos derivados do sangue humano, entre outros 

atuando na regulamentação e avaliação de produtos oriundos da Engenharia 

Biomédica. 

Nos EUA, com o desenvolvimento de dispositivos e tecnologias para 

"consumo" tais como aparelhos de fisioterapia (que também são dispositivos 

"médicos"), podem ser reguladas em alguns aspectos pela Consumer Product Safety 

Commission - CPSC123.  

O desenvolvimento de produtos e dispositivos médicos assume uma 

variedade de produtos no mercado124, apresentando uma vasta variedade de 

organizações atuantes neste setor, com desenvolvimento contínuo e inovador. 

Exemplos de aplicação tecnológica é o produto ―ELegs ExosKeleton‖  para 

pacientes paraplégicos, que consiste de pernas robóticas profética que usa 

inteligência artificial, considerado com uma da melhores invenções de 2010 e que 

deve estar disponível no mercado em 2013125.  

                                                 
121

 Web Site do IFMBE - International Federation for Medical and Biological Engineering. IFMBE(2010). Web Site. 
Disponível em: <http://www.ifmbe.org>.Acesso em dezembro de2010. 

122
 Web Site do Food and Drug Administration FDA.FDA(2010). Web Site. Disponível em: <http://www.fda.gov/>. 
Acesso em dezembro de2010. 

123
 Web Site do Consumer Product Safety Commission – CPSC. CPSC(2010). Web Site. Disponível em: 
<http://www.cpsc.gov/about/about.html>. Acesso em Dezembro de 2010. 

124
 Dispositivos Médicos: São uma categoria extremamente ampla - abrangendo todos os produtos de cuidado de 
saúde que não alcançam os resultados esperados por meio predominantemente química (por exemplo, 
medicamentos) ou biológicos (por exemplo, vacinas) e que não envolvem o metabolismo.  Um dispositivo médico é 
destinado para o uso em:  Diagnóstico da doença ou outras condições, ou na cura, mitigação, tratamento ou 
prevenção de doenças.  Uma bomba de perfusão subcutânea contínua de insulina, um exemplo de uma aplicação de 
engenharia biomédica da engenharia elétrica para equipamentos médicos . Alguns exemplos incluem Marca passos, 
bombas de infusão , a máquina coração-pulmão , diálise máquinas, órgãos artificiais, implantes, próteses,  lentes 
corretivas , implantes cocleares , próteses oculares , próteses faciais  e implantes dentários .  Além da modelagem e 
órgãos do corpo humano, técnicas de engenharia emergentes também são utilizadas na investigação e 
desenvolvimento de novos dispositivos para as empresas inovadoras em terapias , tratamentos , acompanhamento 
do paciente , e cedo o diagnóstico de doenças complexas. WIKIPEDIA(2010). Biomedical engineering. Disponível 
em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_engineering>. Acesso em Dezembro de 2010. 

125
  Apresentação d inovação tecnológica - exoesqueletos biométricos. As proteses de pernas robóticas usam 

inteligência artificial para ler o gesto vindos do braço através de um conjunto de muletas, simulando a marcha 
humana natural. É o primeiro dispositivo a fazê-lo sem uma corda, e foi inspirado no exokeletons militar que os 
soldados utilizam para levantar mochilas pesadas. O dispositivo requer alguma habituação, e estará inicialmente 
disponível apenas em centros de reabilitação para uso com um fisioterapeuta treinado, mas pode atingir o mercado 
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Outra inovação de destaque utiliza as tecnologias do celular par diagnóstico, 

formatando um sistema simples e portátil para o diagnóstico da miopia,hipermetropia e 

astigmatismo, desenvolvidos por pesquisadores do Massachutts Institute of 

Techonology (MIT)126. 

Tabela 3.1.4.1-1: Organizações Atuantes no Mundo para ―Engenharia Biomédica‖ 

Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 

International 
Federation for Medical 
and Biological 
Engineering  - IFMBE 
 

Órgão máximo de representatividade da 
engenharia Biomédica no mundo. 
 
A Federação Internacional de Medicina e 
Engenharia Biológica - IFMBE, é 
essencialmente uma federação de organizações 
nacionais e transnacionais. 
Estas organizações representam os interesses 
nacionais em engenharia médica e biológica. 
Os objectivos da IFMBE são científicos, 
tecnológicos, literários e educacionais. 
No campo da engenharia médica, biológica e 
clínica IFMBE os objetivos são de estimular a 
pesquisa e a aplicação do conhecimento,  
divulgar informações e promover a colaboração. 

http://www.ifmbe.org 
 

American College of 
Clinical Engineering – 
ACCE 
 

Colégio Americano de Engenharia Clínica. 
A missão da ACCE é: 
Estabelecer um padrão de competência e 
promover a excelência na prática da engenharia 
clínica; Promover a aplicação segura e eficiente 
da ciência e da tecnologia na assistência ao 
paciente. 
Definir o corpo de conhecimento em que a 
profissão é baseada. 
Representar os interesses profissionais dos 
engenheiros clínicos. 
 
 

http://www.accenet.org/ 
 

O FDA (Food and 
Drug Administration) 

È o órgão governamental dos Estados Unidos 
da América que faz o controle dos alimentos 
(tanto humano como animal), suplementos 
alimentares, medicamentos (humano e animal), 
cosméticos, equipamentos médicos, materiais 
biológicos e produtos derivados do sangue 
humano. Qualquer novo alimento, medicamento, 
suplemento alimentar, cosméticos e demais 
substâncias sob a sua supervisão, é 
minuciosamente testado e estudado antes de ter 
a sua comercialização aprovada. 

http://www.fda.gov/ 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/defa
ult.htm 
 

U.S. Consumer 
Product Safety 
Commission - CPSC 

É encarregada de proteger o público de riscos 
excessivos de lesão grave ou morte de milhares 
de tipos de produtos de consumo sob jurisdição 
do órgão.  
A CPSC está empenhada em proteger os 
consumidores e as famílias de produtos que 
possibilitem perigos de incêndio, elétrico, 
químico ou mecânico ou que podem ferir as 
crianças.  
O trabalho da CPSC é de garantir a segurança 
dos produtos de consumo - como brinquedos, 
berços, ferramentas eléctricas, isqueiros, 
cigarros e produtos químicos domésticos -, 

http://www.cpsc.gov/about/about.html 
 

                                                                                                                                               
doméstico em 2013. Time(2010). ELegs Exoskeleton. The 50 Best inventions of the year.  Revista Time. Pags 45 a 
69. 22/11/2010. 

126
 Um sistema simples, portátil e eficiente pode ajudar no tratamento da miopia, hipermetropia e astigmatismo. 
Desenvolvido por pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA, ele permite o 
diagnósticos destes problemas de visão cerca de dois minutos e possibilita a transmissão das informações a longa 
distância instantaneamente. Trata-se de um aparelho que deve ser conectado ao celular. O Equipamento é composto 
por um programa de computador e lentes especiais, sobre as quais o indivíduo coloca um olho de cada 
vez.ISTOE(2010). Diagnóstico da Miopia pelo Celular. Revista Isto é No. 218. Ano 34. Pag. 94.25/08/2010.  

http://www.ifmbe.org/
http://www.accenet.org/
http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/MedicalDevices/default.htm
http://www.fda.gov/MedicalDevices/default.htm
http://www.cpsc.gov/about/about.html
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contribuiu significativamente para o declínio de 
30 por cento na taxa de mortes e lesões 
associadas com produtos de consumo nos 
últimos 30 anos . 

Massachusetts 
Institute of 
Technology (MIT) 

O Departamento de Engenharia Biológica foi 
fundado em 1998 como uma unidade acadêmico 
do MIT, com a missão de definir e estabelecer 
uma nova disciplina de fusão das ciências da 
vida molecular com a engenharia. O objetivo 
desta disciplina da engenharia biológica é 
fundamental para avançar na compreensão de 
como sistemas biológicos funcionam e para 
desenvolver tecnologias eficazes baseados na 
biologia para aplicações através de um amplo 
espectro de necessidades da sociedade, 
incluindo avanços no diagnóstico, tratamento e 
prevenção da doença, na concepção de novos 
materiais, dispositivos e processos e na 
melhoria da saúde ambiental.  
Os programas inovadores de educação criado 
pela BE refletem esta ênfase na integração de 
biociência molecular e celular, com uma análise 
quantitativa de engenharia, sistemas orientados 
e abordagem de síntese, oferecendo 
oportunidades a nível de graduação para o SB 
em Engenharia Biológica; e na o nível de pós-
graduação para o doutorado em Biociências 
Aplicadas quer ou bioengenharia.  
BE também tem parceria com os departamentos 
de Biologia e Engenharia Elétrica e Ciência da 
Computação, em conjunto, oferecem um 
doutorado em Biologia Computacional e 
Sistemas, e com os departamentos de Biologia 
e Engenharia Civil e Ambiental, em conjunto, 
oferecem um doutorado em Microbiologia. 
Oportunidades de pesquisa para ser estudantes 
de graduação, estudantes de graduação e pós-
doutorado se apresentam em laboratórios 
interdisciplinares, centros e iniciativas, incluindo 
o Processo do centor de Engenharia 
Biotecnológica, o Centro de Engenharia 
Biomédica, o Centro para Ciencia da Saúde 
Ambiental, o Centro de BIoImagem do MIT 
Whitehead, a Divisão de Medicina Comparativa 
e da Secretaria de peças biológicas 
padronizadas.  
Alunos de graduação nos programas de PhD BE 
podem participar do Programa de Formação de 
Biotecnologia NIGMS, do Programa de 
Formação em tToxicologia NIEHS, do Programa 
de Formação Biomecânica NIBIB, e do 
programa de Formação de Química e interface 
Biologia NIGMS. 

http://web.mit.edu/be/index.shtml 
 

 

3.1.4.2. Mapa tecnológico no Brasil: 2008- 2025 

No Brasil, o primeiro curso de Graduação em Engenharia Biomédica, foi e é 

ministrado pela Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP, em São José dos 

Campos, Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. A primeira turma de Engenharia 

Biomédica do país, formou-se em 2005, sendo considerado hoje o melhor curso do 

país. O curso na Universidade, conta ainda com estágios internacionais em países 

como Dinamarca, Argentina, Espanha, Portugal e Canadá. Destacam-se também os 

http://web.mit.edu/be/index.shtml
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cursos da Universidade Federal do Pernambuco e Universidade Federal de 

Uberlândia. Hoje são vários cursos espalhados por todo o Brasil 127. No Brasil, a 

profissão foi regulamentada em 2008 pelo sistema CONFEA/CREA na Sessão 

Plenária Ordinária 1.347 - jan 2008.128 

Um fator importante ao desenvolvimento deste setor está relacionado a 

integração com o mercado e governo, a exemplo do Programa de Engenharia 

Biomédica da Universidade Federal do Rio de Janeiro atua em consonância com as 

entidades de governo e em cooperação científica com diversas instituições129. 

Como Iniciativas brasileiras de P&D podem ser exemplificados projetos de 

Bioinformática, não intrusivos que permitem o desenvolvimento e industrialização das 

iniciativas brasileiras. A exemplo do projeto da UFRJ para ―Rastreamento da Posição 

dos Olhos para Detecção da Direção do Olhar‖130 e exemplo projetos voltados para 

equipamentos de Ultra-Som mais sofisticados como o ultra-som portátil, aparelhos 

com 3D (imagem com volume) e 4D (em tempo real)131.  

                                                 
127

 Sobre graduação em engenharia Biomédica no Brasil e Portugal. SENSAGENT(2010). Engenharia Biomédica. 
Disponível em: <http://dicionario.sensagent.com/Engenharia_biom%C3%A9dica/pt-pt/> . Acesso em Novembro de 
2010. 

128
 Sobre a profissão de engenharia Biomédica. INATEL(2010). O que é Engenharia Biomédica. Disponível 
em:<http://www.inatel.br/biomedica/definicao>. Acesso em Dezembro de 2010. 

129
 No país, o PEB tem atuado em atividades de assessoria (Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária-ANVISA e INMETRO) e cooperação científica com diversos departamentos da UFRJ, FIOCRUZ, Faculdade 
de Farmácia e Instituto de Física da UFF, Divisão de Hipertensão do Instituto Nacional de Cardiologia, Instituto 
Nacional de Câncer INCA-MS, Hospital São Vicente de Paulo, Disciplina de Informática Médica da Faculdade de 
Ciências Médicas da UERJ e Departamento de Engenharia Biomédica da UFSJ. Salienta-se ainda a atuação de 
docentes do Programa na direção da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica e como editores associados da 
Revista Brasileira de Engenharia Biomédica.COPPE/UFRJ(2010). Informações Gerais: O que é Engenharia 
Biomédica. Programa de Engenharia Biomédica – PEB - COPPE/UFRJ. Disponível em <http://www.peb.ufrj.br>.  
Acesso em 04 de novembro de 2010. 

130
 O baixo custo dos dispositivos de captura de imagens, juntamente com o aumento significativo na capacidade de 
processamento dos computadores pessoais da atualidade, abrem espaço para o desenvolvimento de novos tipos de 
interação homem-máquina. Este relatório apresenta um estudo de interação homem-máquina, através da visão 
humana, que utiliza técnicas de Visão Computacional e um dispositivo de captura digital (Webcam). Essa abordagem 
consiste, basicamente, na estimativa da direção do olhar a um objeto, no caso, uma região da tela de um monitor 
através de um dispositivo de captura digital. O processo de rastreamento da posição dos olhos é uma parte 
fundamental para estimar a direção do olhar. Técnicas de Visão Computacional, como a transformada de Hough, são 
utilizadas para rastrear a localização dos olhos e são abordadas por este estudo, que visa também evitar o uso de 
técnicas intrusivas e expansivas. Emerson Galves Moretto. UCBD(2004). Rastreamento da Posição dos Olhos 
para Detecção da Direção do Olhar. Universidade Católica Dom Bosco. Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. 
Curso de Engenharia de Computação. UCDB - Campo Grande – MS. Disponível em: 
http://www.gpec.ucdb.br/pistori/orientacoes/monografias/emerson2004.pdf Acesso em outubro de 2010. 

131
 Este trabalho apresenta um sistema de geração, aquisição e processamento de sinais de ultra-som para 
caracterização de materiais. O sistema permite operação nos modos pulso-eco e transmissão-recepção, com taxa de 
amostragem configurável entre 5 MHz e 80 MHz, sincronismo interno, taxa de repetição dos pulsos de excitação dos 
transdutores entre 111 Hz e 333 Hz, largura do pulso de 100 ns e amplitude de 200 V. Os circuitos de recepção 
operam na faixa entre 20 kHz e 30 MHz, com controle de ganho entre -40 dB e +40 dB. Para avaliar o desempenho 
do sistema, foram realizadas medidas de velocidade de propagação e atenuação em banda larga de ondas ultra-
sônicas BUA em acrílico e água. Os resultados obtidos apresentaram desvios inferiores a 1 %, evidenciando que o 
sistema apresenta boa repetitividade e pode ser utilizado em testes não invasivos e não destrutivos para 
caracterização de diferentes materiais. UTFPR(2010). Amauri A. Assef; Joaquim M. Maia; Pedro M. Gewehr; 
Humberto R. Gamba; Eduardo T. CostaI; Vera L. S. N. Button. Sistema para geração, aquisição e processamento 
de sinais de ultra-som. Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica e Informática Industrial - CPGEI, Departamento Acadêmico de Eletrônica – DAELN. Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAMP, Departamento de Engenharia Biomédica - DEB, Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação - FEEC, Centro de Engenharia Biomédica – CEB. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-17592009000200003&script=sci_arttext Acesso em outubro de 2010. 
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Como Exemplo de produção nacional cbe destaque ao primeiro ―stent‖ 

(dispositivo metálico, usado para tratar pacientes cardíacos com estreitamento das 

artérias do coração) totalmente concebido e fabricado no país, foi desenvolvido pela 

empresa Innovatech Medical, abrigada no Centro de Inovação, Empreendedorismo e 

Tecnologia (Cietec), em São Paulo em parceria com a  empresa Goiana Scitech 

Medical. 132 

A aplicação tecnológica no brasil em Emeengenharia Bio Médica ainda é 

nascente mas já exemplos de utilização plena de tecnologias internacionais 

desenvolvidas e adequadas para uso no brasil. Estas tecnologias podem ser 

caracterizadas  em dois Grupos De Inovação ao Paciente (vien viewe, aquilion one, da 

vinci sirugical system, femtosegundo) e Inovação para a Gestão (Einstein Mobile, 

Etiquetas Inteligentes, Centro De Simulação Realística e Laudos Digitais), Aplicados 

pelo Hospital Albert Einstein133 . 

 
 

                                                 
132

 Cerca de 800 brasileiros já levam no peito o primeiro stent totalmente concebido e fabricado no país. O dispositivo 
metálico, usado para tratar pacientes cardíacos com estreitamento das artérias do coração, foi desenvolvido pela 
empresa Innovatech Medical, abrigada no Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec), em São 
Paulo. Stents são pequenos cilindros de telas metálicas, acompanhados de um balão, colocados em artérias do 
coração ou em vasos periféricos de outros locais do corpo parcialmente obstruídos por placas de gordura ou cálcio. 
Ao inflar o balão, o stent se expande, fazendo com que o sangue volte a fluir normalmente, evitando enfartes ou 
operações cirúrgicas de grande porte, como a colocação de pontes de safena.  Para introduzir o produto no mercado, 
a Innovatech fechou uma parceria com a empresa Scitech Medical, de Goiânia (GO), especializada na fabricação e 
distribuição de dispositivos médicos invasivos para as áreas de cardiologia, radiologia, neurologia, oncologia e 
endoscopia. ―Nós fabricamos a plataforma metálica do stent e a Scitech faz a montagem final num cateter-balão, 
dispositivo que vai ser usado na hora da colocação do produto na artéria do paciente‖, explica Spero Morato, sócio-
diretor da Innovatech, que iniciou as pesquisas com o stent em 2003 (ver Pesquisa Fapesp no 110). O cateter é 
composto por um tubo transparente (145 centímetros [cm] de comprimento por 6 milímetros [mm] de diâmetro) e um 
balão em sua extremidade. Sobre esse balão está alojado o stent metálico. O produto final recebeu o nome comercial 
de Cronus. FAPESP(2010).Agora feito no Brasil - Primeiro stent produzido no país para corrigir estreitamento 
em artérias ganha mercado. Julho de 2010. Disponível em: 
<http://www.revistapesquisa.fapesp.br/site_teste/?art=4189&bd=1&pg=1&lg=>. Acesso em dezembro de 2010. 

133
 Um robô que Faz cirurgia. Outros que Simulam doenças. Celulares que informam aos médicos, em tempo real, 
todos os dados de seus pacientes. Tecnologias como estas, aliadas à boa gestão, fazem do Hospital Israelita Albert 
Eisntein um dos mais modernos no País. 

 VIEN VIEWER: equipamento que mapeia as veias do corpo pela emissão de raios infravermelhos. Facilita, 
assim o acesso venoso a medicamentos e reduz traumas nas coletas de sangue. 

 AQUILION ONE: Tomógrafo computadorizado. Permite em uma só rotação a obtenção de 320 imagens que 
cobrem toda a região do coração. O paciente fica menos exposto a radiação e tomada menos contraste 
(liquido  injetado no sangue para a visualização). 

 DA VINCI SURGICAL SYSTEM: robô com quatro braços articulados, com flexibilidade de 360º e movimentos 
precisos, usado em vários tipos de cirurgia,como a cardíaca. 

 FEMTOSEGUNDO: Laser de última geração usado nas cirurgias e nos transplantes de córnea. Oferece mais 
precisão no encaixe dos tecidos. 

 EINSTEIn MOBILE: Aplicativo desenvolvido para BlackBerry e IPhone que permite aos médicos acessar 
todos os dados de seus pacientes, além da agenda cirúrgica e contato de colegas de vártias especialidades. 

 ETIQUETAS INTELIGENTES: Colocadas e, 750 Equipamentos, como macas, cadeiras de rodas e bombas 
de infusa, permitem sua localização com rapidez. Instaladas em 200 geladeiras, fazendo o monitoramento da 
temperatura. 

 CENTRO DE SIMULAÇÂO REALISTICA: us arobôs e atores profissionais para treinamentos técncicos e 
comportamentais. OS robôs, de alta tecnologia simulam pacientes e sintomas. 

 LAUDOS DIGITALIZADOS: Sistema de imgens digitais que gera mais precisão aos laudos; Médicos utilizam 
software de receonhecimento de voz para ditar as análises e asssim ganham tempo e produtividade. 

   EPOCA NEGOCIOS(2010). Hospital do Futuro. Páginas 112  a 121.Revista época Negóciops, N 44, Outubro de 
2010. 
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Tabela 3.1.4.2-1: Organizações atuantes no Brasil para ―Engenharia Biomédica‖ 

Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 

Sociedade 
Brasileira de 
Engenharia 
Biomédica 
(SBEB) 

A Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica é uma 
instituição civil de caráter científico, sem fins lucrativos, de 
duração indeterminada e ação em todo o território nacional, 
com a finalidade de congregar os profissionais que exercem 
atividades nos diversos campos de Engenharia Biomédica. 
Desde sua criação, em 18 de dezembro de 1975, vem 
realizando congressos, simpósios e encontros, editando 
publicações científicas e atuando junto a órgãos 
governamentais e de classe. 

http://www.sbeb.org.br/sbeb.htm  

Associação 
Brasileira de 
Engenharia 
Clínica - 
ABEClin 
 

A Associação Brasileira de Engenharia Clínica - ABEClin, é 
uma associação civil sem fins lucrativos, que foi 
estabelecida com o objetivo de incentivar, consolidar, 
integrar e qualificar os profissionais que atuam na área de 
Engenharia Clínica. 

http://www.abeclin.org.br   
 

Sociedade 
Brasileira de 
Engenharia 
Biomédica:  
 

Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica:  
A Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica é uma 
instituição civil de caráter científico, sem fins lucrativos, de 
duração indeterminada e ação em todo o território nacional, 
com a finalidade de congregar os profissionais que exercem 
atividades nos diversos campos de Engenharia Biomédica. 
Desde sua criação, em 18 de dezembro de 1975, vem 
realizando congressos, simpósios e encontros, editando 
publicações científicas e atuando junto a órgãos 
governamentais e de classe. Assim, a SBEB tem contribuído 
para o avanço científico, intercâmbio de experiências e 
definições de políticas nas áreas de saúde e tecnologia, 
incentivando a formação e consolidação de programas de 
ensino e grupos de pesquisa, bem como promovendo a 
divulgação e o reconhecimento da Engenharia Biomédica no 
país. A nível internacional, a SBEB é filiada à IFMBE - 
International Federation of Medical and Biological 
Engineering, órgão máximo de representatividade da 
engenharia Biomédica. Atualmente, a SBEB conta com 
cerca de 350 sócios nas áreas de Bioengenharia, 
Engenharia Médica e Engenharia Clínica. 
 

http://www.sbeb.org.br 
 
 
 

Tecsaúde Serviços de consultoria e gestão em engenharia clínica e 
hospitalar  
 

www.tecsaude.com.br 
 

INATEL Aliar a vocação tecnológica de Santa Rita do Sapucaí, Sul 
de Minas, ao desenvolvimento de novas tecnologias 
médico-hospitalares e odontológicas colocando a 
Engenharia a serviço da Saúde. Este é o propósito do 
Projeto de Engenharia Biomédica do Vale da Eletrônica, 
criado em 2001, do qual o Inatel é parceiro. 
Em 2003, foi criado o Grupo de Estudos de Engenharia 
Biomédica do Inatel - GEEBI. O curso de extensão 
universitária na área de Eng. Biomédica é oferecido desde o 
primeiro semestre de 2004, por onde mais de 150 alunos já 
passaram. Desde o primeiro semestre de 2006 é oferecido o 
curso de pós-graduação Lato Sensu em Eng. Biomédica. 
Em 2010, a partir do primeiro semestre, será oferecido o 
curso de graduação em Eng. Biomédica. Além disto, a 
Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, 
que também é parceira no projeto, irá lançar em 2010 o 
curso Técnico em manutenção de equipamentos médicos. 

http://www.inatel.br/biomedica/a-
engenharia-biomedica 
 

Scitech 
Medical, / 
Innovatech 
Medical 

A Scitech Produtos Médicos é uma organização que atua no 
desenvolvimento, produção e comercialização de 
dispositivos médicos, minimamente invasivos, demandados 
pelas áreas da cardiologia, radiologia, neurologia, oncologia 
e endoscopia. 
 Com capital 100% nacional têm como missão prioritária a 
supremacia em manufatura de produtos médicos nacionais 
de alta intensidade tecnológicas por meio, especialmente, 
de ações conjugadas às políticas nacionais de Ciência, 
Tecnologia e Informação. 
 Com sede em Goiânia, Estado de Goiás, e uma filial em 
São Paulo, que atende as regiões Sul e Sudeste. Além 
disso, a Scitech possui representantes e distribuidores em 
todo o território nacional, atuando nos principais Estados e 

http://www.scitechmed.com.br/distrib
uidores.php?id=reabexit&language=
pt 
http://www.scitechmed.com/produto.
php?id=158 
 

http://www.sbeb.org.br/sbeb.htm
http://www.iupesm.org/ifmbe.html
http://www.sbeb.org.br/
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CuceZmsD_TPuoJ8Lbtwenn_TWAY6dn3-MhLndAYyIxq8JEAYgpomTBygIUNyOgbQBYM2w4IDsAsgBAakC9MaGQdzmoz6qBBtP0MgWejTo8aZsnEwXOWaMuNBt26KWgzlr-IU&num=6&sig=AGiWqtxut8FszVBbIbUeDoDJtBNh6LR-ig&adurl=http://www.tecsaude.com.br
http://www.tecsaude.com.br/
http://www.inatel.br/biomedica/a-engenharia-biomedica
http://www.inatel.br/biomedica/a-engenharia-biomedica
http://www.scitechmed.com.br/distribuidores.php?id=reabexit&language=pt
http://www.scitechmed.com.br/distribuidores.php?id=reabexit&language=pt
http://www.scitechmed.com.br/distribuidores.php?id=reabexit&language=pt
http://www.scitechmed.com/produto.php?id=158
http://www.scitechmed.com/produto.php?id=158
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cidades brasileiras: Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Vitória, Belo Horizonte, Campo Grande, Recife, 
Fortaleza, São Luiz, Belém, Teresina, Natal, Salvador, 
Curitiba e Londrina. Estamos presentes, recentemente, em 
países da América Latina (Colômbia, Chile, Argentina, 
Uruguai, Venezuela e México). Contamos ainda, com 
escritório de negócios em Miami, nos Estados Unidos, a 
Scitech Medical – USA, e uma representação na Europa, 
em Bruxelas na Bélgica. 
... 
Innovatech fechou uma parceria com a empresa Scitech 
Medical, de Goiânia (GO), especializada na fabricação e 
distribuição de dispositivos médicos invasivos para as áreas 
de cardiologia, radiologia, neurologia, oncologia e 
endoscopia. 

BioSmart BioSmart, uma empresa inovadora de soluções voltadas à 
reabilitação e preparação de atletas. 
A BioSmart é uma empresa especializada na pesquisa e 
desenvolvimento de equipamentos para reabilitação física 
de pessoas e treinamento de atletas, especificamente nas 
áreas de leitura de movimentos e eletroestimulação 
neuromuscular.  
 
A empresa nasceu devido à grande aceitação e 
reconhecimento da comunidade científica da tese de 
mestrado de Leonardo Rodrigues da Silva. 
 
Inserida na área de Engenharia Biomédica e Engenharia de 
Reabilitação a tese trata de um sistema de controle para 
eletroestimuladores baseado em algoritmos de inteligência 
artificial com o objetivo de proporcionar movimentos nos 
membros paralisados de pessoas com deficiência física 
podendo utilizar como padrão referencial os movimentos 
executados por uma pessoa sem deficiência. O sistema de 
controle desenvolvido permite um controle sem 
comparativos sobre os movimentos do paciente, 
possibilitando passos mais suaves e que minimizam os 
danos sobre membros inferiores e suas articulações. 

www.biosmart.com.br 
 

Hospital 
Albert 
Einstein 

Destaque por aplicações  em tecnologias inovadoras em 
Engenharia Biomédica. 
Considerado um dos mais modernos do País. 

http://www.einstein.br/Paginas/home
.aspx 
 

 

 

  

http://www.redeinovacao.org.br/comecarainovar/casos/Lists/Postagens/Post.aspx?ID=27
http://www.redeinovacao.org.br/comecarainovar/casos/Lists/Postagens/Post.aspx?ID=27
http://www.biosmart.com.br/
http://www.einstein.br/Paginas/home.aspx
http://www.einstein.br/Paginas/home.aspx
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3.1.5. Aplicações em saúde com base em 
convergência  tecnológica BIO-Nano-TICS.  

 

“A convergência biotecnologia, nanotecnologia e TIC deverá gerar 

novos produtos e tecnologias utilizadas na área da saúde humana.” 

 

A grande transformação para convergência se dá pela composição 

permitida pela Nanotecnologia, uma área de investigação e desenvolvimento muito 

ampla e multidisciplinar baseada nos mais diversos tipos de materiais (polímeros, 

cerâmicos, metais, semicondutores compósitos e biomateriais), estruturados à escala 

nanométrica (nanoestruturados). A formação de blocos de construção (building blocks) 

como clusters, nanopartículas, nanotubos e nanofibras que, por sua vez, são formados 

a partir de átomos ou moléculas, permitem mudanças diretas nas áreas 

correlacionadas a biológia e nas tecnologias de informação e comunicação (ciência de 

materiais, física de dispositivos, química e engenharia química e têxtil, engenharia de 

polímeros, engenharia biológica, engenharia eletrônica e auto-replicação de 

dispositivos moleculares e robótica) que são associadas a saúde, inovando a área 

industrial pela nanofabricação134. 

Os potenciais resultados tecnológicos da bionanotecnologia e 

nanomedicina contribuem para a melhoria da saúde humana com a perspectiva de  

desenvolvimentos de novos biomateriais, dispositivos e técnicas de detecção (p.ex. 

lab-on-a-chip), e a recuperação biológica de órgãos e tecidos. 135 

                                                 
134

 O que é a nanotecnologia? A nanotecnologia é uma área de investigação e desenvolvimento muito ampla e 
multidisciplinar que se baseia nos mais diversificados tipos de materiais (polímeros, cerâmicos, metais, 
semicondutores compósitos e biomateriais), estruturados à escala nanométrica (nanoestruturados) de modo a formar 
blocos de construção (building blocks) como clusters, nanopartículas, nanotubos e nanofibras que, por sua vez, são 
formados a partir de átomos ou moléculas. Materiais nanoestruturados são aqueles que apresentam pelo menos em 
uma dimensão menor que 100 nanometros. Note--se que o diâmetro médio de um cabelo tem a espessura de 60 mil 
namometros.  

   Que disciplinas envolve?A nanotecnologia sendo um campo altamente multidisciplinar envolve uma série de 
domínios como a física aplicada, a ciência de materiais, física de dispositivos, química e engenharia química e têxtil, 
engenharia de polímeros, engenharia biológica, engenharia electrónica e auto-replicação de dispositivos moleculares 
e robótica, entre outras áreas do conhecimento. 

   Que aplicações pode ter? A nanotecnologia está a emergir como o campo mais promissor e de maior expansão de 
I&D. As expectativas para que a nanotecnologia melhore a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos são 
bastante elevadas e, por outro lado, apresenta um potencial enorme para novas soluções para problemas industriais 
através de técnicas de nanofabricação emergentes. PMENEWS(2010). Minho Na Revolução da Nanotecnologia. 
VI  PME NEWS. 28 de Maio de 2010. Disponível em:<>. Acesso em Dezembro de 2010. 

135
 Uma nova revolução tecnológica, mas nanotecnológica. Os potenciais resultados tecnológicos da bionanotecnologia 
e nanomedicina que contribuirão para a melhoria da saúde humana tornam-se ainda mais excitantes quando se 
perspectivam desenvolvimentos de novos biomateriais, dispositivos e técnicas de detecção (p.ex. lab-on-a-chip), bem 
como recuperação biológica de órgãos e tecidos. Assim, questões como síntese, fabrico e caracterização de 
nanomateriais funcionais e nanoestruturas para aplicações biomédicas (nanotubos, nanofios, nanopartículas, 
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No médio e no longo prazo a convergência biotecnologia, nanotecnologia e 

TIC136, deverá gerar novos produtos e tecnologias utilizadas na área da saúde 

humana137, já existindo atualmente uma série de aplicações em produtos utilizados no 

dia a dia pelo cidadão sem mesmo que se tenha conhecimento deste fato138. Os 

avanços tecnológicos agem também nos processo de detecção de problemas 

drásticos na saúde, tais como o câncer 139. 

A título de exemplo, a Renasoma (rede de pesquisa em nanotecnologia, 

sociedade e meio-ambiente), entidade responsável pela análise de impacto das 

nanotecnologias na sociedade e meio-ambiente, já manifestou a sua preocupação em 

evento realizado em 2007140, Seminário Nanotecnologia, Saúde dos Trabalhadores, 

Alimentos e Impactos à Sociedade e ao Meio Ambiente. 

                                                                                                                                               
biomateriais auto-organizados, nanomateriais à base de polímeros biodegradáveis, revestimentos nanoestruturados 
e filmes finos, superfícies inteligentes, reconhecimento biomolecular, imagiologia médica, nanodiagnóstico e terapia, 
etc.) tornam-se muito importantes. PMENEWS(2010). Minho Na Revolução da Nanotecnologia. VI  PME NEWS. 
28 de Maio de 2010. Disponível em:<>. Acesso em Dezembro de 2010. 

136
 Convergência Tecnológica é o processo de integração sinérgica de conhecimentos e tecnologias já disponíveis em 
várias áreas e setores, possibilitando a geração de novos conhecimentos e a produção de bens e serviços que não 
seriam possíveis por cada área ou setor isoladamente. Conhecimentos e instrumentos diversos ―habilitam‖ outras 
áreas a realizar de forma mais rápida, ou mais precisa, ou mais ampla, potencialidades e expectativas no campo 
científico e tecnológico, com impactos cada vez mais significativos para as sociedades, em geral, e para o ser 
humano, em particular. Essa habilitação múltipla ocorre desde o início do desenvolvimento das técnicas, acentuando-
se com o avanço permanente e cumulativo dos conhecimentos. Com a rapidez das mudanças e a complexidade 
crescente dos conhecimentos científicos e das tecnologias modernas, novos conhecimentos, instrumentos e áreas 
têm surgido e se integrado de forma cada vez mais complexa, possibilitando a exploração de novos horizontes há 
algum tempo impensável. A etapa mais recente desse processo é aquela que agrega a nanotecnologia como 
componente habilitador principal, permitindo avanços ímpares no processo de conhecimento da Natureza e na 
aplicação de seus princípios para a geração de novas tecnologias. CGEE(2010). Convergência tecnológica. 
Disponível em: <http://www.cgee.org.br/atividades/redirect.php?idProduto=4838>. Acesso em: 14/01/2010. 

137
 A nanotecnologia pode beneficiar a saúde humana de diversas maneiras como no aumento da ingestão de 
alimentos mais nutritivos, no desenvolvimento de remédios mais eficientes e no aumento a seu acesso, no melhor 
diagnóstico de doenças, na reparação de células e tecidos especialmente em áreas cirúrgicas críticas e também na 
instalação de equipamentos menores no interior do organismo para monitoramento da saúde. A nanotecnologia pode 
beneficiar o meio ambiente ao ajudar no desenvolvimento de máquinas que consomem menos energia e produzem 
menos calor, na criação de células de combustível e baterias mais eficientes, e também no auxílio na remoção de 
substâncias como, por exemplo, nos derramamentos de óleo. A nanotecnologia pode diminuir a pobreza material e 
aumentar a qualidade de vida das pessoas ao eliminar certas condições que causam doenças, incluindo a falta de 
saneamento básico, os insetos e a desnutrição, isolando e mantendo a temperatura, o que irá reduzir o consumo de 
energia e aumentar o acesso aos computadores com a queda em seus preços. INFORMATION FOR ACTION(2010). 
Nanotecnologia.  Disponível em: <http://www.informaction.org/cgi-
bin/gPageMulti.pl?basepage=template01.html&main=po_nanotechnology&language=portuguese&countries=menua_c
ountries&s=Nanotechnology>. Acesso em 12/01/2010. 

138
 Produtos nanotecnológicos já estão proliferando ao nosso redor, e cerca de 450 deles já estão disponíveis 
comercialmente, segundo as estimativas dos especialistas no setor. GALILEU(2010). Nanotecnologia: ela está no 
meio de nós. Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG78708-7943-194-1,00-
NANOTECNOLOGIA+ELA+ESTA+NO+MEIO+DE+NOS.html>. Acesso em : 12/01/2010. 

139
 Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, construíram nanossensores capazes de detectar 
biomarcadores de câncer em uma amostra real de sangue, um feito que poderá simplificar dramaticamente o 
diagnóstico de tumores e de outras doenças.   INOVAÇÃO TECNOLÓGICA(2010). Nanossensores detectam 
sinais de câncer no sangue pela primeira vez. Disponível em 
<http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=nanossensores-detectam-sinais-cancer-
sangue&id=010165100115> Acesso em 15/01/2010. 

140
 A partir das informações, debates e reflexões realizadas durante o "Seminário Nanotecnologia, Saúde dos 
Trabalhadores, Alimentos e Impactos à Sociedade e ao Meio Ambiente", nos dias 03 e 04 de Outubro DE 2007 na 
sede da Fundacentro em São Paulo, Brasil, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - 
DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho - DIESAT, o 
Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas - IIEP e a Organização Regional Interamericana de Trabalhadores da 
Confederação Sindical Internacional –  ORIT/CSI realizaram um encontro com os representantes e assessores 
sindicais participantes do seminário para organizar as questões e problemas relativos aos impactos das 
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141 As nanopartículas são responsáveis por avanços impressionantes nos 

tratamentos e são um dos pilares de sustentação da medicina do século XXI 

(nanobiotecnologia). Num levantamento da agência internacional Thomson Reuters142 

indicou que em 2009, foram requeridas no mundo mais de 300 patentes de produtos 

relacionados à saúde envolvendo nanotecnologia. O FDA, a agência reguladora de 

medicamentos dos Estados Unidos, criou um grupo exclusivo para regulamentar os 

lançamentos que incorporam essa tecnologia. 

Em 2009 houve uma movimentação de U$ 50 bilhões sendo que os 

investimentos no mercado serão na faixa de U$1 trilhão até 2015143. 

A aplicação da Medicina e Saúde já estão presentes com novos materiais 

tais como, nanopartículas de silício que conduzem medicamentos contra o câncer  

diretamente para o tumor ou nanopartículas que ―iluminaram‖ o sangue sob exposição 

aos raios ultravioletas144. 

145 Outra aplicação de mercado relacionada diretamente com a TIC par a 

saúde é um detector de drogas portátil lançado pela Philips (Pela saliva em um tubo 

de ensaio de plástico, detecta o uso de cocaína, heroína, maconha, anfetaminas ou 

metanfetaminas). 

                                                                                                                                               
Nanotecnologias sobre os processos de trabalho, a organização e a capacitação dos trabalhadores. IIEP(2010). 
Apontamentos para um posicionamento sindical sobre os impactos éticos, sociais e ambientais da 
introdução de nanotecnologias nos alimentos, produtos e processos produtivos Brasil. 05/10/2007. Disponível 
em:<http:  www.iiep.org.br/nano/fundacentro/posicion_sindical.pdf>. Acesso em nov 2008. 

141
 Uma revolução invísivel na medicina. As protagonistas dessa mudança são estruturas minúsculas, cerca de 90 mil 
vezes menores do que um fio de cabelo, conhecidas por nanopartículas. De tão pequenas, são visíveis apenas com 
a ajuda de microscópios ultrapotentes. Do mesmo modo que as famosas células-tronco, elas são responsáveis por 
avanços impressionantes nos tratamentos. Sem sombra de dúvida, pode-se afirmar que são um dos pilares de 
sustentação da medicina do século XXI. E o que é melhor: as pesquisas em nanobiotecnologia, como é chamado 
esse novo campo de estudo, se encontram em estágio avançado e começam a dar frutos. Um levantamento da 
agência internacional Thomson Reuters mostrou que, só no ano passado, foram requeridas no mundo mais de 300 
patentes de produtos relacionados à saúde envolvendo nanotecnologia. O crescimento dessa área motivou o FDA, a 
agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, a criar um grupo exclusivo para regulamentar os 
lançamentos que incorporam essa tecnologia. Boas Práticas Farmacêuticas(2010). Nanotecnologia. Disponível em: 
<http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com/2010/09/nanotecnologia.html>. Acesso em Dezembro de 2010. 

142
 Sobre a Thomson Reuters THOMSON REUTERS(2010).Web Site. Disponível em:<http://thomsonreuters.com/>. 
Acesso em Dezembro de 2010. 

143
 Ao todo, mais de 50 bilhões de dólares de produtos nanotecnológicos foram vendidos no ano passado, e a National 
Science Foundation considera que o mercado valerá mais de 1 trilhão de dólares em 2015. Um crescimento de fator 
20. ABDI(2010). NANOEM FOCO: As Nanotecnologias e a mega mais-valia. Agosto de 2009 - Edição XI. 
Disponível em: <http://www.abdi.com.br/?q=node/1958>. Acesso em Dezembro de 2010. 

144
 Ao abrigo da moda, as nanotecnologias realizaram notáveis avanços industriais, e não apenas nos materiais hiper-
resistentes. Por exemplo, as nanopartículas de silício podem conduzir, diretamente para o tumor, medicamentos 
contra o câncer. E se você, recentemente, foi submetido a uma tomodensitometria axial (ou scanner), as 
nanopartículas que ―iluminaram‖ seu sangue sob exposição aos raios ultravioletas lhes são familiares. As células 
fotovoltaicas foram igualmente revolucionadas pelas tintas feitas com nanopartículas.  ABDI(2010). NANOEM FOCO: 
As Nanotecnologias e a mega mais-valia. Agosto de 2009 - Edição XI. Disponível em: 
<http://www.abdi.com.br/?q=node/1958>. Acesso em Dezembro de 2010. 

145
 A Philips lançou um detector de drogas, portátil, que será definitivamente um ―must‖ para as forças da ordem. O 
detector poderá dizer se você dirigiu sob a influência de drogas ou não. Será necessário apenas um pouco de saliva 
em um tubo de ensaio de plástico e, logo, ele saberá se você consumiu ou não cocaína, heroína, maconha, 
anfetaminas ou metanfetaminas. ABDI(2010). NANOEM FOCO: A Philips auxilia no combate às drogas. Agosto 
de 2009 - Edição XI. Disponível em: <http://www.abdi.com.br/?q=node/1958>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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De forma representativa, mas não exaustiva, foram Identificadas 14 

organizações de destaque internacional (Vide Tabela 3.1.5.1-1) e 6 organizações de 

destaque no Brasil (Vide Tabela 3.1.5.2-2). 

 

2016 - 20252011 - 20152008 - 2010

Mapa tecnoló gico de sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira” no mundo   

2016 - 20252011 - 20152008 - 2010

Mapa Tecnológico/Estratégico da aplicação ―Sistemas Aplicados a Energia e Meio Ambiente‖
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Figura 3.1.5-1: Mapa Comparativo para ―Aplicações em saúde com base em convergência  
tecnológica BIO-Nano-TICS‖ 

 

Notação: T4e - Aplicações em saúde: convergência bio-nano-TIC;   

3.1.5.1. Mapa Tecnológico no Mundo: 2008-2025. 

A nanotecnologia já tem impacto socioeconômico na Europa, EUA e Japão,  

e pode vir a ser responsável por mais de 100 milhões de postos de trabalho diretos ou 

indiretos à escala mundial nos próximos 15 anos146. 

                                                 
146

 Qual o impacto tecnológico e social da nanotecnologia? A nanotecnologia já começou a ter um considerável impacto 
sócio-económico na Europa, EUA e Japão. Segundo alguns estudos de mercado, poderá vir a ser responsável por 
mais de 100 milhões de postos de trabalho directos ou indirectos à escala mundial nos próximos 15 anos. 
PMENEWS(2010). Minho na Revolução da Nanotecnologia. VI  PME NEWS. 28 de Maio de 2010. Disponível 
em:<http://nanotechnews.wordpress.com/2010/05/29/minho-na-revolucao-da-nanotecnologia/>. Acesso em 
Dezembro de 2010. 
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Como aplicações inovadoras para produtos farmacêuticos, estão nas 

propriedades anti-bacterianas de nanopartículas ou nanofibras de prata; protetores 

solares com nanopartículas que controlam a absorção das radiações solares com 

precisão; nanocápsulas com aditivos anti-envelhecimento; a libertação controlada dos 

medicamentos e sua condução direcionada à zona do corpo pretendida147  . 

Entre 2003 e 2007, na Europa, houve um investimento estimado no setor de 

nanociências e Nanotecnologias na ordem de 1.300 milhões de euros. Até 2013 a 

União Européia dispondo de mais de 3.500 milhões de euros para financiar a pesquisa 

na Europa (para Nanociências, Nanotecnologias, Materiais e Novas Tecnologias de 

Produção), através do Sétimo Programa-Quadro para a Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (FP7 (7ºPQ)) 148.  

O mercado total de produtos que incorporam nanotecnologias (incluindo 

semicondutores e eletrônicos) atingiu U$ 135 bilhões em 2007, devendo alcançar US$ 

693 bilhões até o final de 2012 e cerca de US$ 2,95 trilhões em 2015149.  

Esforços para a regulação do setor são realizados desde 2007 na Europa e 

Estados Unidos, de forma a promover a inovação, assegurar a proteção e aumentar a 

aceitabilidade pública (Projeto colaborativo de pesquisa envolvendo pesquisadores da 

London School of Economics (UK), Chatham House (UK), Environmental Law Institute 

                                                 
147

 Qual o impacto tecnológico e social da nanotecnologia? Como exemplos de aplicações, temos a indústria têxtil, 
onde podem ser utilizadas nanopartículas ou nanofibras de prata que apresentam propriedades anti-bacterianas.  
Para produtos inovadores farmacêuticos, é possível conseguir-se a libertação controlada dos medicamentos, bem 
como conduzi-los especificamente à zona do corpo pretendida. Na indústria cosmética, os protectores solares à base 
de nanopartículas controlam a absorção das radiações solares com elevada precisão e as nanocápsulas com 
aditivos anti-envelhecimento penetram mais eficazmente nos poros da pele. PMENEWS(2010). Minho na 
Revolução da Nanotecnologia. VI  PME NEWS. 28 de Maio de 2010. Disponível em: 
<http://nanotechnews.wordpress.com/2010/05/29/minho-na-revolucao-da-nanotecnologia/>. Acesso em Dezembro de 
2010. 

148
 Qual o investimento europeu envolvido na I&D das Nanociências e Nanotecnologias? Na Europa, a área emergente 
das Nanociências e Nanotecnologias foi uma das áreas principais de investigação contemplada no anterior 6º 
Programa- Quadro, com um investimento estimado para este sector na ordem de 1.300 milhões de euro entre 2003 e 
2007.  FP7 (7ºPQ) é a sigla que designa o Sétimo Programa-Quadro para a Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico.  É este o principal instrumento da União Europeia para financiar a investigação na Europa, e está em 
vigor de 2007 até 2013. A Comissão Europeia continua a apostar fortemente na área da Nanotecnologia  (tema NMP 
- Nanociências, Nanotecnologias, Materiais e Novas Tecnologias de Produção), tendo subido o investimento em 
Nanotecnologia, no 7º Programa-Quadro (2007-2013), para cerca de 3.500 milhões de euros. PMENEWS(2010). 
Minho na Revolução da Nanotecnologia. VI  PME NEWS. 28 de Maio de 2010. Disponível em: 
<http://nanotechnews.wordpress.com/2010/05/29/minho-na-revolucao-da-nanotecnologia/>. Acesso em Dezembro de 
2010. 

149 O mercado total de produtos que incorporam nanotecnologias (incluindo semicondutores e eletrônicos) atingiu U$ 
135 bilhões em 2007, devendo alcançar US$ 693 bilhões até o final de 2012 e cerca de US$ 2,95 trilhões em 2015. 
Excluindo se os semicondutores e eletrônicos, o mercado global de produtos que incorporam nanotecnologias 
chegou a US$ 83 bilhões em 2007, devendo alcançar US$ 263bilhões em 2012 e US$ 1,5 trilhões em 2015. 
ABDI(2010). Marques, R;  Vaz, A. Briefing da Nanotecnologia no Brasil. ABDI. CGEE. Mimeo. Disponível em: 
<http://www.abdi.com.br/?q=system/files/Panorama_INI_Nanotecnologia_0.pdf> Acesso em novembro de 2010. 
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(EUA) e The Project on Emerging Nanotechnologies (PEN), do Woodrow Wilson 

International Center for Scholars (EUA)) 150. 

As políticas públicas formuladas e executas em nanotecnologia, são políticas 

relacionadas à CT na nanoescala. Por exemplo, entre os objetivos da National 

Nanotechnology Initiative (NNI) dos Estados Unidos151 inclui-se a detecção, 

diagnóstico e tratamento de doenças; o desenvolvimento de tecnologias para o 

melhoramento da visão e a audição; testes rápidos para detectar suscetibilidades a 

doenças e resposta a medicamentos.  

Atualmente a nanotecnologia movimenta no comércio internacional cerca de 

US$ 147 bilhões por ano com aproximadamente 500 produtos já certificados, 

tendendo a chegar a uma movimentação de US$ 3,1 trilhões em 2015152. 

Os níveis de investimentos financeiros nessa área, tanto em países 

desenvolvidos (como EUA, Alemanha e França), como em países em 

desenvolvimento (com destaque para a China, Índia e Coréia), são significativos e 

crescentes. As perspectivas são altas para mercado de produtos da nanotecnologia: 

cerca de 1 trilhão de dólares nos próximos 10 a 15 anos, prevendo-se para Brasil a 

ocupação de apenas 1% deste faturamento153.  

                                                 
150

 A regulação das nanotecnologias na Europa e Estados Unidos é um projeto colaborativo de pesquisa envolvendo 
pesquisadores da London School of Economics (UK), Chatham House (UK), Environmental Law Institute (EUA) e The 
Project on Emerging Nanotechnologies (PEN), do Woodrow Wilson International Center for Scholars (EUA). O 
objetivo é investigar os desafios regulatórios colocados pelas nanotecnologias e avaliar a eficiência das abordagens 
existentes em ambos os lados do Atlântico. O projeto é inovador, assumindo uma perspectiva comparativa e 
contribuindo para uma identificação de metodologias regulatórias e práticas para promover convergência regulatória 
entre Europa e Estados Unidos. A nanotecnologia, campo multidisciplinar de ciência aplicada e engenharia, 
possibilita o design e criação de objetos em escala molecular (um nanômetro equivale a 1 bilionésimo do metro). 
Com uma rápida expansão científica e aplicações comerciais, a nanotecnologia tem emergido como um novo foco 
dosesforços regulatórios da Europa e Estados Unidos, que busca promover a inovação, enquanto assegura a 
proteção e aumenta a aceitabilidade pública. Desenvolvimentos realizados no passado acerca de regulação sobre 
risco, tal como o caso da biotecnologia agrícola, mostraram a importância da identificação dos riscos tecnológicos e 
promoção de cooperação internacional no estado inicial do processo político. O projeto, que resultará na publicação 
de um relatório principal e em uma série de publicações menores (a serem veiculados já em 2009), responde a uma 
ampla agenda de um conjunto de harmonização regulatória transatlântica, proposta pelo EU-US Summit, realizado 
em abril de 2007. Este projeto é financiado por uma subvenção do orçamento da União Européia de 2007 para apoiar 
projetos-piloto sobre ―Métodos Transatlânticos para Lidar com Desafios Globais‖, e espera-se que os resultados 
alimentem as recomendações políticas a serem apresentadas no EU-US Summit, de 2010. ABDI(2010) Nano em 
Foco. Regulação das Nanotecnologias na Europa e Estados Unidos:rumo à eficiência e à convergência. 
Disponível em: < http://www.abdi.com.br/?q=node/2003>. Acessso em Dezembro de 2010. 

151
 Sobre o National Nanotechnology Initiative (NNI). NNI (2010). Web Site.  Disponível em: 
<http://www.nano.gov/html/about/funding.html>. Acesso em Dezembro de 2010. 

152
 A indústria já está atenta ao processo de utilização da nanotecnologia nos produtos. Em pouco tempo esta questão 
deverá revolucionar a relação empresa-consumidor, mudando o processo de negócios nas indústrias que vão 
disputar cada vez mais os clientes. Atualmente a nanotecnologia movimenta no  comércio internacional cerca de US$ 
147 bilhões por ano com aproximadamente 500 produtos já  certificados, mas vai chegar a 2015 com uma 
movimentação de US$ 3,1 trilhões. ABDI(2008). Nano em Foco:Nanoindústria movimenta 147 bilhões de 
dólares. Novembro de 2008 - Edição II. Disponível em:< http://www.abdi.com.br/?q=node/1627>. Acesso em 
Dezembro d e 2010. 

153
 Não se deve estranhar, assim, que os níveis de investimentos financeiros nessa área, tanto em países 
desenvolvidos (como EUA, Alemanha e França), como em países em desenvolvimento (com destaque para a China, 
Índia e Coréia), sejam, desde já, significativos e crescentes. As perspectivas, de certa forma, são comensuráveis com 
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Dada a importância do setor no mercado internacional, os Governos de 

Portugal e Espanha, conjuntamente estão instalando o Laboratório Internacional 

Ibérico de Nanotecnologia, de aproximadamente 26.000 m2, Com sala limpa central 

de micro e nanofabricação, Laboratórios Centrais de Alta Precisão, laboratório central 

de biologia e bioquímica, e 40 laboratórios PI154. 

A maioria dos que investem em inovação estabelecem e apóiam ativamente 

programas de nanotecnologia, com orçamentos crescentes e do mesmo nível que a 

biotecnologia, tecnologias da informação e meio ambiente. Estes programas estão 

vinculados às estratégias nacionais de desenvolvimento econômico de cada país e de 

competitividade e todos têm alvos econômicos definidos. Todos os setores industriais 

estão desenvolvendo produtos nanotecnológicos, embora algumas empresas optem 

por não identificá-los como tal, por razões, provavelmente, de imagem pública, ou 

talvez para diminuir resistências semelhantes as manifestadas em relação a produtos 

da biotecnologia155.  

O crescimento previsto pelos especialistas para os mercados de produtos 

nanotecnológicos convergindo para BIO e TICs, é muito superior ao crescimento de 

outros mercados dinâmicos, como o de computadores e telefones celulares. Estima-se 

que as aplicações de nanotecnologia e as que estarão atingindo os mercados nos 

próximos anos são evolucionárias, estando concentradas nas áreas de determinação 

de propriedades de materiais, produção química, manufatura de precisão e 

                                                                                                                                               
as altas expectativas de mercado para produtos da nanotecnologia: cerca de 1 trilhão de dólares nos próximos 10 a 
15 anos, com a possibilidade, segundo estimativas, de que o Brasil ocupe talvez 1% deste faturamento. ESPAÇO 
ACADÊMICO(2010). O Brasil e a nanotecnologia: rumo à quarta revolução industrial. Revista Espaço 
Acadêmico. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/052/52almeida.htm>. Acesso em novembro de 
2010. 

154
 LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA. Em fase final instalação em Braga, o 
Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia, criado por iniciativa conjunta dos Governos de Portugal e 
Espanha durante a XXI Cimeira Luso-Espanhola, é a primeira, e até agora única, organização de investigação no 
mundo na área da nanociência e nanotecnologia com um estatuto jurídico completamente internacional.  As 
instalações, ocupando uma área de aproximadamente 26.000 m2, incluem laboratórios e gabinetes com 7.500 m2, 
salas limpas com 2.400m2, auditório e áreas públicas com 4.800m2, zonas técnicas com 3.500 m2, áreas 
administrativas com 700 m2. O edifício principal inclui as seguintes áreas de investigação: a sala limpa central de 
micro e nanofabricação (1.200 m2 de classe 100 e classe .1000, bay and chase area), os Laboratórios Centrais de 
Alta Precisão (vibração controlada e ambiente EMI para análise estrutural e em microscópios de elétrons, laboratório 
de scanning probe, o laboratório de análise de interface e superfície, NMR, e outros), o laboratório central de biologia 
e bioquímica, e duas alas com 40 laboratórios PI. Do total de 400 pessoas que irão trabalhar nas instalações do INL, 
200 serão cientistas que desenvolverão projetos no âmbito das quatro principais áreas de investigação do 
Laboratório. PMENEWS(2010). Minho na Revolução da Nanotecnologia. VI  PME NEWS. 28 de Maio de 2010. 
Disponível em:< http://nanotechnews.wordpress.com/2010/05/29/minho-na-revolucao-da-nanotecnologia/ >. Acesso 
em Dezembro de 2010. 

155
 Todos os países inovadores estabeleceram e apóiam ativamente programas de nanotecnologia, com orçamentos 
crescentes e do mesmo nível que a biotecnologia, tecnologias da informação e meio ambiente. Os programas de 
nanotecnologia analisados estão vinculados às estratégias nacionais de desenvolvimento econômico de cada país e 
de competitividade e todos têm alvos econômicos definidos. Todos os setores industriais estão desenvolvendo 
produtos nanotecnológicos, embora algumas empresas optem por não identificá-los como tal, por razões, 
provavelmente, de imagem pública, ou talvez para diminuir resistências do tipo das que se manifestaram em relação 
a produtos da biotecnologia. ESPAÇO ACADÊMICO(2010). O Brasil e a nanotecnologia: rumo à quarta revolução 
industrial. Revista Espaço Acadêmico. Disponível em: http://www.espacoacademico.com.br/052/52almeida.htm 
Acesso em novembro de 2010. 
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computação.  Não existe, no momento, nenhuma possibilidade razoavelmente definida 

para o uso de nanomáquinas capazes de fabricar materiais montando-os átomo por 

átomo156.  

Como exemplificação do desenvolvimento da tecnologias, observa-se o 

surgimento de BioChips e MicroLaboratórios (verdadeiros laboratórios clínicos do 

tamanho de um chip) passa a ser realizada a exemplo das pesquisa realizadas 

pesquisadores da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, permitindo que 

amostras biológicas sejam analisadas de forma quase instantânea157. 

Conforme observado, o mercado internacional apresenta um crescimento 

exponencial para os próximos anos, observando-se a realização da convergência BIO-

NANO-TIC. 

Tabela 3.1.5.1-2: Organizações Atuantes no Mundo para ―Bio-Nano-TIC‖ 

Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 

Universidade da 
Califórnia em 
Berkeley 

Departamento de Química da Universidade 
da Califórnia em Berkeley. 
Têm desenvolvido uma série de aplicações 
―nano‖com uso médico. No cerne de suas 
apostas estão os ―quantum dots‖ (―pontos 
quânticos‖), que podem ser definidos 
basicamente como nanocristais 
semicondutores capazes de emitir luz de 
uma determinada cor, quando estimulados 
por uma fonte luminosa. Em razão do 
tamanho diminuto, seu comportamento é 
regido pelas leis estranhas da mecânica 
quântica. 

http://berkeley.edu/  

Organic Consumers 
Group 

Grupo americano de defesa dos produtos 
orgânicos. 'Comparada com a 
nanotecnologia, a ameaça da engenharia 
genética já está dominada'. 

http://www.organicconsumers.org/bodycare/av
alon_complaint.cfm  

EPA (Agência de 
Proteção Ambiental) 

A Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (Environmental Protection 
Agency, EPA ou às vezes, USEPA em 
inglês) é uma agência federal do governo 
dos Estados Unidos da América, 
encarregada de proteger a saúde humana e 
o meio ambiente: ar, água e terra. A EPA 
começou a funcionar em 2 de dezembro de 
1970, quando foi instituída pelo presidente 
Richard Nixon. É chefiada por um 
administrador, indicado pelo presidente. A 
EPA não é um ministério de facto, mas o 
administrador geralmente possui status 
ministerial. Em 2007, a agência possuía 17 
000 funcionários em tempo integral.  

http://www.epa.gov/  

                                                 
156

Avaliação da Nanotecnologia como uma nova revolução industrial. Portal do Infinito(2010). O Brasil e a 
nanotecnologia: rumo à quarta revolução industria. 18/11/2010. Disponível em:< Apesar delas ocuparem espaço na 
imaginação de escritores, elas não estão nas cogitações de estrategistas >. Acesso em Novembro de 2010. 

157
 Holografia é Usada em Biochips e Na Montagem de Nanomáquinas. Um laser e um holograma é tudo o que 
pesquisadores da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, precisaram para posicionar nanopartículas de forma 
rápida e precisa no interior de um biochip. A técnica, batizada de padronagem eletrocinética rápida, é uma nova 
ferramenta no emergente campo dos biochips e microlaboratórios, verdadeiros laboratórios clínicos do tamanho de 
um chip, que poderão analisar amostras biológicas de forma quase instantânea.ABDI(2010). Nano em Foco: 
Holografia é Usada em Biochips e Na Montagem de Nanomáquinas.  Dezembro de 2008 - Edição III Disponível 
em:< http://www.abdi.com.br/?q=node/1629>. Acesso em Dezembro de 2010. 

http://berkeley.edu/
http://www.organicconsumers.org/bodycare/avalon_complaint.cfm
http://www.organicconsumers.org/bodycare/avalon_complaint.cfm
http://www.epa.gov/
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FDA (agência que 
regula fármacos e 
alimentos nos EUA) 

Responsável pela construção de 
arcabouços legais e protocolos de avaliação 
de riscos que possam permitir uma inserção 
responsável dos produtos nanotecnológicos 
na vida dos cidadãos. 

http://www.fda.gov/ 

Universidade de 
Yale (EUA) 

A equipe liderada pelos doutores Mark Reed 
e Tarek Fahmy 
Construíram nanossensores capazes de 
detectar biomarcadores de câncer em uma 
amostra real de sangue, um feito que 
poderá simplificar dramaticamente o 
diagnóstico de tumores e de outras 
doenças. 
Pela  união dos sensores construídos pela 
nanotecnologia com os biochips, pequenos 
laboratórios de análises clínicas que cabem 
na palma da mão, construídos com a 
mesma tecnologia usada na fabricação dos 
processadores de computador 

http://www.yale.edu/  

NCI/alliance for 
nanotechnology in 
Cancer 

A aliança para a nanotecnologia em Câncer  
está empenhado nos esforços para 
aproveitar o poder da nanotecnologia para 
mudar radicalmente a nossa forma de 
diagnosticar, tratar e prevenir o câncer.  
Através dos seus programas e iniciativas, a 
Aliança está empenhada em construir uma 
comunidade de pesquisadores dedicados ao 
uso da nanotecnologia para fazer avançar a 
luta contra o câncer. 
Como parte do Centro de Iniciativas 
Estratégicas científico que é liderada pelo 
Vice-Diretor do NCI Dra. Anna Barker, a 
Aliança para a nanotecnologia em Câncer,  
trabalha em conjunto com outras iniciativas 
de  tecnologia avançada do NCI, para 
fornecer a base científica e equipe de 
cientistas necessários para transformar a 
pesquisa w assistência em Câncer. 

http://nano.cancer.gov/  

National 
Nanotechnology 
Initiative (NNI) 

A National Nanotechnology Initiative (NNI) é 
o programa estabelecido no ano fiscal de 
2001 para coordenar a  pesquisa e 
desenvolvimento Federal em 
nanotecnologia. 
A NNI fornece uma visão das oportunidades 
a longo prazo e benefícios da 
nanotecnologia. Servindo como um 
observatório central para a comunicação, 
cooperação e colaboração de todos os 
órgãos federais que desejem participar, a 
NNI reúne o conhecimento necessário para 
orientar e apoiar o avanço deste campo 
amplo e complexo. 
A NNI criou um framework para uma 
abordagem abrangente de programas de P 
& D da nanotecnologia através do 
estabelecimento de objetivos comuns, 
prioridades e estratégias, e fornece 
orientações para cada agente  alavancar os 
recursos de todas as agências participantes. 
 
Hoje, a NNI consiste em atividades 
individuais e cooperativas relacionadas à 
nanotecnologia, de 25 agências federais, 
com um leque de pesquisas e regras 
regulatórias e responsabilidades. Treze das 
agências participantes têm orçamentos de P 
& D que se relacionam com a 
nanotecnologia.  
A NNI como um programa não financia a 
pesquisa, no entanto, ele informa e 
influencia o orçamento federal e processos 
de planejamento através de agências 
membras. 

http://www.nano.gov/html/about/home_about.h
tml 
 

The Project on O projeto é dedicado a ajudar a garantir o http://www.nanotechproject.org/  

http://www.fda.gov/
http://www.yale.edu/
http://nano.cancer.gov/
http://www.nano.gov/html/about/home_about.html
http://www.nano.gov/html/about/home_about.html
http://www.nanotechproject.org/
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Emerging 
Nanotechnologies 
(PEN) 

avanço das nanotecnologias, os possíveis 
riscos são minimizados, o público e os 
consumidores são fortemente engajados, e 
os benefícios potenciais dessas novas 
tecnologias são realizados. 
O Projeto sobre Nanotecnologias 
Emergentes colabora com pesquisadores, 
governo, indústria, ONGs, políticos e outras 
pessoas a olhar a longo prazo, para a 
identificação de lacunas nos processos de 
conhecimento e regulamentares, e 
desenvolver estratégias para fechá-los.  
O projeto proporcionará um conhecimento 
independente e objetiva e análises que 
possam informar, afetando decisões críticas 
para o desenvolvimento e comercialização 
de nanotecnologias. 

University of Tokyo 
Center for Nano-Bio 
Integration (CNBI) 

A "Integração NanoBio" promove a 
compreensão da estrutura e funções do 
corpo em uma escala nanométrica, bem 
como o desenvolvimento de nanomáquinas 
bioinspiradas, onde as estruturas e funções 
são incorporadas e as metodologias são 
extraídas e criadas para regular as funções 
dos componentes do corpo, incluindo 
biomoléculas ou células, para integrá-los em 
nanodispositivos. 

http://park.itc.u-
tokyo.ac.jp/CNBI/e/integration/index.html  

Philips A Philips lançou um detector de drogas, 
portátil, que será definitivamente um ―must‖ 
para as forças da ordem. O detector poderá 
dizer se você dirigiu sob a influência de 
drogas ou não. 

http://www.philips.com.br/ 
 

London School of 
Economics (UK) 

È uma das principais universidades de 
ciência social no mundo. 

http://www.lse.ac.uk/ 
 

Environmental Law 
Institute (EUA) 

A Environmental Law Institute (ELI) faz o 
trabalho em direito para as pessoas, lugares 
e do planeta. 
Visão ELI chama de "um ambiente 
saudável, as economias prósperas e 
comunidades vibrantes ,baseadas nas 
formas da lei."  
 
ELI promove a inovação, apenas, e prática a 
lei e soluções políticas para capacitar os 
líderes através de fronteiras e setores para 
de fazer progressos ambientais, econômicos 
e sociais. ELI: 
 
• Desenvolve as habilidades e capacidade 
dos líderes e instituições do amanhã; 
• Pesquisas e análises complexas e 
urgentes desafios ambientais 
• Promove e divulga as melhores idéias 
através de mídia impressa e eletrônica 
• Reune pessoas com diversas perspectivas 
para a compreensão através de um debate 
robusto 

http://www.eli.org/about/index.cfm 

Woodrow Wilson 
International Center 
for Scholars (EUA) 

Sediado em Washington, DC É uma 
instituição apartidária, apoiados por fundos 
públicos e privados, envolvidos no estudo 
dos assuntos nacionais e mundiais. O 
Centro estabelece e mantém um fórum 
neutro para o diálogo livre e esclarecido. 

http://www.wilsoncenter.org/ 
 

Chatham House 
(UK) 

Chatham House foi fundada em 1920 e 
outorgada com o Royal Charter em 1926.  
Baseia-se na Praça de St. James, em 
Londres. 
 A Chatham House Rule, famosa 
mundialmente por facilitar a liberdade de 
expressão e de confidencialidade das 
reuniões..Tem a missão de ser uma fonte 
líder mundial de análises independentes, 
debate informado e influente idéias sobre 
como construir um mundo próspero e 

http://www.chathamhouse.org.uk/about 
 

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/CNBI/e/integration/index.html
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/CNBI/e/integration/index.html
http://www.philips.com.br/
http://www.lse.ac.uk/
http://www.eli.org/about/index.cfm
http://www.wilsoncenter.org/
http://www.chathamhouse.org.uk/about
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seguro para todos. 

 

3.1.5.2. Mapa tecnológico no Brasil: 2008- 2025 

Em 2009 a situação do Mercado mundial demonstrou expansão. O Brasil tem 

atualmente infraestrutura científica básica para pesquisa e desenvolvimento de 

produtos envolvendo a área de Nanotecnologia e conta com um Programa Nacional de 

Nanotecnologia, que favorecem este desenvolvimento. Considera-se ainda a 

existência de poucas empresas desenvolvendo e utilizando nanotecnologias. 

 Segundo relatório de acompanhamento da Política de Desenvolvimento 

Produtivo do Brasil, a prospecção prevista para o mercado  mundial se dá na seguinte 

distribuição: 

• Materiais (US$ 35 bilhões em 2020); 

• Eletrônicos (U$ 250 bilhões até 2010); 

• Tecidos nanoestruturados (US$ 115 bilhões até 2012); 

• Equipamentos e ferramentas (US$ 2,7 bilhões até 2010); 

Apesar dos esforços realizados, em 2009, o Brasil não possuia ainda uma base 

de dados sistematizada sobre o mercado dos produtos, processos e serviços 

baseados em nanotecnologia, não vem acompanhando os indicadores da produção 

científica, segundo os quais, o país se encontra hoje na 25ª posição do ranking 

mundial, de acordo com os critérios adotados no estudo da Science-Metrix.158.  

                                                 
158

 A oferta de produtos, processos e serviços ligados à nanotecnologia no Brasil não vem acompanhando os 
indicadores da produção científica que foram reportados na Seção anterior e que, segundo os quais, o país se 
encontra hoje na 25ª posição do ranking mundial, de acordo com os critérios adotados no estudo da Science-Metrix. 
As pesquisas que estão sendo desenvolvidas no país indicam que as oportunidades de negócio em nanotecnologia 
tendem a surgir primeiramente nos mercados de cosméticos, produtos provenientes da indústria química 
(catalisadores, tintas, revestimentos) e petroquímica, plásticos, borrachas e ligas metálicas, conforme as conclusões 
de estudo do MCT.  Considerando-se todos os componentes da cadeia de valor, observa-se um reduzido número de 
empresas que incorporam nanotecnologias em seus produtos ou processos ou que fabricam nanomateriais, 
nanointermediários ou nanoferramentas. Esse fato tem forte relação com a posição pouco expressiva do Brasil em 
relação ao seu portfolio de patentes em nanotecnologia, principalmente quando comparado a países como China, 
Taiwan, Coréia e Índia, para citar alguns exemplos. O Brasil não possui ainda uma base de dados sistematizada 
sobre o mercado dos produtos, processos e serviços baseados em nanotecnologia. ABDI(2010). Marques, R;  Vaz, 
A. Briefing da Nanotecnologia no Brasil. ABDI. CGEE. Mimeo. Disponível em: 
<http://www.abdi.com.br/?q=system/files/Panorama_INI_Nanotecnologia_0.pdf> Acesso em novembro de 2010. 
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As perspectivas são altas para mercado de produtos da nanotecnologia: 

cerca de 1 trilhão de dólares nos próximos 10 a 15 anos no Mercado Mundial, 

prevendo-se para Brasil a ocupação de apenas 1% deste faturamento159.  

No Brasil em 2009, foram disponibilizados R$ 15 milhões para as atividades 

de pesquisa e desenvolvimento de produtos, pela FINEP, para processos e serviços 

inovadores em nanotecnologia. 160 

O Brasil já possui um significativo parque instrumental, caracterizado por 

equipamentos de médio e grande porte, constituído pela ação direta do MCT 

(CBPF,LNLS) e por meio de vários programas federais e estaduais, como o PADCT, 

Pronex, Projetos Temáticos, Projetos de Equipamentos Multi-usuários, Programas de 

Infraestrutura (inclusive o CTInfra) e os Institutos do Milênio. Os recursos usados na 

aquisição dos mesmos foram resultado de financiamento de agências federais e, 

muitas vezes, de Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa, 161 

Avanços baseados em componentes de TIC e a convergência de tecnologias 

Bio-Nano-TIC, devem levar a novas oportunidades de negócios. Novas capacidades 

de modelagem, simulação, imagens médicas combinadas com os novos 

conhecimentos em doenças leva a criação de uma nova medicina preventiva.162 Nesse 

                                                 
159

 Não se deve estranhar, assim, que os níveis de investimentos financeiros nessa área, tanto em países 
desenvolvidos (como EUA, Alemanha e França), como em países em desenvolvimento (com destaque para a China, 
Índia e Coréia), sejam, desde já, significativos e crescentes. As perspectivas, de certa forma, são comensuráveis com 
as altas expectativas de mercado para produtos da nanotecnologia: cerca de 1 trilhão de dólares nos próximos 10 a 
15 anos, com a possibilidade, segundo estimativas, de que o Brasil ocupe talvez 1% deste faturamento. ESPAÇO 
ACADÊMICO(2010). O Brasil e a nanotecnologia: rumo à quarta revolução industrial. Revista Espaço 
Acadêmico. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/052/52almeida.htm>. Acesso em novembro de 
2010. 

160
 Sobre financiamento disponibilizado pela FINEP para pesquisa e Desenvolvimento em Nanotecnologia. ABDI(2010). 
NÃO Em FOCO: FINEP Disponíbilizara até 15 para nanotecnologia. Disponível em: < 
http://www.abdi.com.br/arquivo/nano/janeiro/pagina%201.htm>. Acesso em Dezembro de 2010. 

161
 Para consolidar um sistema de apoio industrial em nanotecnologia, será necessário para o país dispor de um 
inventário dos principais equipamentos disponíveis, bem como de um portal apontando todas as formas de apoio de 
fomento, proteção à propriedade intelectual, regulação de negócios, promoção de colaboração entre stakeholders, 
entre outras ações. O Brasil já possui um significativo parque instrumental, caracterizado por equipamentos de médio 
e grande porte, constituído pela ação direta do MCT (CBPF,LNLS) e por meio de vários programas federais e 
estaduais, como o PADCT, Pronex, Projetos Temáticos, Projetos de Equipamentos Multi-usuários, Programas de 
Infraestrutura (inclusive o CTInfra) e os Institutos do Milênio. Como será discutido no item ―Investimentos‖ desta 
seção, os recursos usados na aquisição dos mesmos foram resultado de financiamento de agências federais e, 
muitas vezes, de Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa, especialmente as dos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. ABDI(2010). Marques, R;  Vaz, A. Briefing da Nanotecnologia no 
Brasil. ABDI. CGEE. Mimeo. Disponível em: 
<http://www.abdi.com.br/?q=system/files/Panorama_INI_Nanotecnologia_0.pdf> Acesso em novembro de 2010. 

162
 A área da saúde e suas 3 indústrias dominantes, farmacêutica, equipamentos médicos e ―e-Health‖ são os setores 
econômicos da área principalmente em relação à empregos e crescimento. A qualidade nos serviços de saúde com 
custos mais baratos é um desafio para o sistema de saúde Europeu. Há diferentes critérios: mudanças demográficas 
e aumento de prevalência de doenças crônicas; ineficiências, padrões inadequados de segurança e controle de 
qualidade; cidadãos que querem mais qualidade e cobertura para os mais novos diagnósticos e tratamentos; foco 
corrente em tratamento ao invés de prevenção; redução da força de trabalho, acesso de enfermeiras qualificadas e 
especialistas médicos. Avanços baseados em componentes de TIC e a convergência de tecnologias TIC-nano-bio 
podem levar a novas oportunidades de negócios. Novas capacidades de modelagem, simulação, imagens médicas 
combinadas com os novos conhecimentos em doenças leva a criação de uma nova medicina preventiva. Nesse 
desafio, o objetivo é apoiar pesquisa multidisciplinar que tem como finalidade: a) Melhorar a produtividade dos 
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desafio, o Brasil encontra-se no estágio de P&D, em voltas com discussões menos 

acaloradas que o resto do mundo sobre ética e marco regulatório, que cujo objetivo 

ainda é apoiar pesquisas multidisciplinares para linhas de diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças. Novos ambientes baseados em TIC para pesquisa biomédica 

e medicina preventiva como computação de rede, modelagem e simulação devem 

seguir linha de inovação e mercado a longo prazo. 

A nanotecnologia é uma promissora fonte na convergência Bio-Nano-TIC, 

permite em conjunto com as TICs, o desenvolvimento de sensores, dispositivos de 

monitoração e instrumentos de análise cada vez menores e eficazes e continuam a 

avançar em direção à comercialização para diversas aplicações industriais, 

ambientais, médicas e militares, mas há ainda muitos obstáculos a superar. 

O Quadro 3.1.5.2.1 apresenta, uma relação dos produtos de nanotecnologia 

desenvolvidos no Brasil, conforme divulgado pelo MCT em 2007, e respectivas 

empresas.  

Tabela 3.1.5.2-1: Produtos de nanotecnologia desenvolvidos no Brasil‖ 

Produto Empresa 

Língua Eletrônica Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

Grafite Faber Castell 

n-Domp Ponto Quântico 

Biphor Bunge 

Prótese Arterial Nano Endoluminal 

True Life Silpure Diklatex 

Secador de cabelos Nanox/TAIFF 

Sistema de liberação controlada de drogas Nanocore 

Taubarez T 940 Indústrias Químicas de Taubaté 

Revestimentos Nanox Tecnologia S. A. 

Vitactive nanoserum anti-sinais O Boticário 

CVdntus CVD 

Nanocompósitos de polipropileno e polietileno  Braskem 

 

Pela cadeia de valor, é possível identificar quais empresas estão investindo 

em P&D para aplicações nanotecnologias nas suas áreas de atuação no Brasil e qual 

a previsão das futuras margens operacionais. 

                                                                                                                                               
sistemas de saúde facilitando a melhor integração do cuidado e o gerenciamento de doenças crônicas e a rápida 
transferência de conhecimento na prática médica; b) Soluções contínuas e personalizadas, respondendo às 
necessidades de idosos e processos de prevenção; c) Economia em recursos e vidas, focando na prevenção e 
predição de enfermidades e melhorando a segurança dos pacientes otimizando as intervenções médicas e 
prevenção; d) Novos ambientes baseados em TIC para pesquisa biomédica e medicina preventiva como computação 
de rede, modelagem, simulação; e) Reforçar a liderança Européia no ―e-health‖, indústrias médicas de imagens, 
atrair a pesquisa farmacêutica para a Europa. As atividades devem envolver tecnologias de TIC, outras atividades 
como pesquisa médica, biológica, clínica não devem passar de 25% do total de recurso.  BBICE(2009).FP7-ICT-
2009-6 Challenge 5: Para um sistema de saúde personalizado e sustentável. Disponível em: 
<http://www.bbice.unb.br/media/publicacao/85fc345afffdb750cb6323ef2896138d.doc>. Acesso em Dezembro de 
2010. 
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No Brasil as universidades USP e Unicamp, respondem por cerca da metade 

da produção científica publicada em nanotecnologia163, 68% dos 833 artigos de 

autores brasileiros indexados na base Web of Science vinculam-se pela seguinte 

distribuição: USP (204 artigos); Unicamp (138 artigos); UFSCAR (87 artigos) e UNESP 

(67 artigos); LNLS (44 artigos); UFABC (14 artigos) e INPE (13 artigos). Merecem 

ainda destaque: UFMG, UFRGS, UFRJ, UFCE e UFPE, com respectivamente 85, 63, 

54, 46 e 40164. 

Conforme as observações realizadas, as oportunidades estão abertas ao 

Brasil numa área que vai modificar de forma irremediável o padrão de 

desenvolvimento industrial e tecnológico no futuro próximo. 

 
Tabela 3.1.5.2-2: Organizações atuantes no Brasil para ―Bio-Nano-TIC‖ 

Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 

Programa de C,T&I para 
Nanotecnologia (MCT) 

O Programa "Desenvolvimento da Nanociência 
e da Nanotecnologia", que consta no PPA 
2004-2007 do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, foi criado a partir de 
recomendações do GT de nanotecnologia. No 
Programa está indicado, de forma geral, o que 
será feito (p. ex. "Implantação e Manutenção 
de Laboratórios", "Apoio a Redes de 
Nanotecnologia", "Fomento a Pesquisa", etc). 
O Programa não é restritivo, ou seja, não diz 
quais serão os laboratórios e redes a serem 
apoiados, mas define a forma de 
implementação das ações, por exemplo, via 
Edital.  

http://www.mct.gov.br/index.php/content/vi
ew/27136.html  

Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas 

Pesquisas em Nano-Bio http://www.ipt.br/noticias_interna.php?id_no
ticia=11  

REDE NACIONAL DE 
NANOBIOTECNOLOGIA 
 

Rede Nanobiotec é uma rede de pesquisas de 
Nano-Bio-Tic com foco em: 
A) Fármacos nanoparticulados no Estudo de 
Câncer, Leishmaniose, Tuberculose, Malária, 
Doença de Chagas, Esquistossomose e 
Doenças Cardiovascular.   
B)  Nanobiosensores e sua Aplicação.  

http://www.nanobiotec.iqm.unicamp.br/  

Rede de Nanotecnologia 
Molecular e de Interfaces 

A Rede de Nanotecnologia Molecular e de 
Interfaces (RENAMI), financiada pelo 

http://www.renami.com.br/  

                                                 
163

 Essa personagem central da nova revolução industrial de nosso tempo, que é a nanotecnologia, apresenta a 
potencialidade de acoplar e introduzir novas sinergias ao esforço brasileiro de desenvolvimento econômico, científico 
e tecnológico. Existem, claramente, oportunidades abertas ao Brasil, enquanto economia que possui uma 
competência identificada (ainda que não de forma inteiramente sistemática) numa área que vai modificar de forma 
irremediável o padrão de desenvolvimento industrial e tecnológico no futuro próximo. Vale mencionar, neste 
particular, a existência de um grupo de trabalho criado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em 2003, ao qual foi 
atribuída a responsabilidade da elaboração de Plano Trienal de Nanociência e Nanotecnologia, e de uma comissão 
responsável pela Organização da Oficina de Nanociência e Tecnologia, na Unicamp, também em 2003 (os relatórios 
podem ser conferidos nos seguintes links: http://www.mct.gov.br/Temas/Nano/prog_nanotec.pdf e 
http://www.prp.rei.unicamp.br/nano/resumos.pdf). O Brasil possui pequeno (mas ativo) número de universidades 
ocupadas nessa nova área de conhecimento. Duas universidades brasileiras, a USP e a Unicamp, respondem por 
cerca da metade da produção científica publicada em nanotecnologia, seguidas em quase igualdade de condições 
pela Universidade Federal de São Carlos, pela UFMG e pela UnB. ESPAÇO ACADÊMICO(2010). O Brasil e a 
nanotecnologia: rumo à quarta revolução industrial. Revista Espaço Acadêmico. Disponível em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/052/52almeida.htm> Acesso em novembro de 2010. 

164
 Apresenta as principais instituições brasileiras com pesquisas aplicadosa a Notecnlogia. àsABDI(2010). Marques, R;  
Vaz, A. Briefing da Nanotecnologia no Brasil. ABDI. CGEE. Mimeo. Disponível em: 
<http://www.abdi.com.br/?q=system/files/Panorama_INI_Nanotecnologia_0.pdf> Acesso em novembro de 2010. 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/27136.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/27136.html
http://www.ipt.br/noticias_interna.php?id_noticia=11
http://www.ipt.br/noticias_interna.php?id_noticia=11
http://www.nanobiotec.iqm.unicamp.br/
http://www.renami.com.br/
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(RENAMI) CNPq/MCT, é composta de várias equipes 
integradas, de 17 instituições, e tem como 
objetivo o estudo e desenvolvimento de 
materiais nanoestruturados, interfaces e 
dispositivos de nanotecnologia molecular. 
O objetivo geral da RENAMI é estabelecer uma 
cooperação efetiva entre grupos de pesquisa 
no Brasil que dominam o conhecimento de 
técnicas complementares, experimentais e 
teóricas, formando recursos humanos 
altamente qualificados para a investigação e 
preparação de materiais avançados, além de 
dar apoio a empresas de base tecnológica, por 
meio de oferta de pessoal de alto nível, 
consultoria, projetos de pesquisa e 
desenvolvimento em parceria e transferência 
de tecnologia. 

USP  Universidade de São Paulo. 
Pesquisas Aplicadas a Nanotecnologia. 

http://www4.usp.br/ 
http://www.usp.br/agen/?p=21253 

Unicamp Universidade Estadual de Campinas – 
Pesquisas aplicadas a nanotrecnologia. 

http://www.unicamp.br/unicamp/ 
http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/
2006/11/01/nanotecnologia-da-unicamp-leva-
oito-projetos-a-nanotec-2006 

 

 

  

http://www4.usp.br/
http://www.usp.br/agen/?p=21253
http://www.unicamp.br/unicamp/
http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2006/11/01/nanotecnologia-da-unicamp-leva-oito-projetos-a-nanotec-2006
http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2006/11/01/nanotecnologia-da-unicamp-leva-oito-projetos-a-nanotec-2006
http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2006/11/01/nanotecnologia-da-unicamp-leva-oito-projetos-a-nanotec-2006
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3.2. Mapa tecnológico no mundo e no Brasil: 2008- 2025 – Visão Geral 

A Figura 3.2-1 apresenta o mapa tecnológico do desenvolvimento da 

aplicação ―sistemas aplicados à saúde humana‖ no mundo, visando comparar as 

trajetórias mundiais com as trajetórias dos tópicos no Brasil (Figura 3.2-2), tendo em 

vista a definição da estratégia tecnológica a ser seguida em nível nacional e o 

reconhecimento de vantagens competitivas potenciais para o país, principalmente no 

curto e médio prazo em relação às trajetórias mundiais.  

A seguir, comentam-se os destaques e pontos críticos do mapa. 

 
2016 - 20252011 - 20152008 - 2010

Mapa tecnoló gico de “ sistemas aplicados à saú de humana” no mundo   

2016 - 20252011 - 20152008 - 2010

Mapa tecnológico/estratégico da Aplicação de ―sistema aplicados a Saúde Humana‖
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Figura 3.2-1: Mapa tecnológico da aplicação ―sistemas aplicados à saúde humana‖ no Mundo 
(2008 – 2025) 

Notação: T4a – Informática em saúde; T4b – Telemedicina/telessaúde; T4c – Bioinformática; T4d – Engenharia 

biomédica; T4e – BIo_Nano_TIC. 
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Observa-se que o mapa tecnológico do Brasil é semelhante ao mapa 

mundial. Ainda que a escala nacional de recursos, produção e consumo sejam 

notavelmente menores e, em certos casos, com diferenças maiores nos intervalos de 

tempo, o nível qualitativo das pesquisas e dos produtos é consideravelmente 

equivalente aos internacionais. Isso se deve às características da área da saúde que 

transfere para as tecnologias meio, TIC inclusive, o rigor e acuracidade necessários 

para sua concretização. 

2016 - 20252011 - 20152008 - 2010

Mapa tecnoló gico de “ sistemas aplicados à saú de humana” no mundo   

2016 - 20252011 - 20152008 - 2010

Mapa tecnológico/estratégico da Aplicação de ―sistema aplicados a Saúde Humana‖
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Figura 3.2-2: Mapa tecnológico da aplicação ―sistemas aplicados à saúde humana‖ no Brasil 
(2008 – 2025) 

Notação: T4a – Informática em saúde; T4b – Telemedicina/telessaúde; T4c – Bioinformática; T4d – Engenharia 

biomédica; T4e – BIo_Nano_TIC. 

 

3.3. Portfólio Tecnológico Estratégico no período 2008- 2025 

 

A Figura 3.3-1 representa o portfólio tecnológico estratégico da aplicação 

―sistemas aplicados à saúde humana‖, no qual os tópicos associados foram 

classificados e dispostos no gráfico segundo dois critérios: (i) sustentabilidade, 

calculada em função do impacto econômico e socioambiental das aplicações 
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potenciais do tópico no período 2008-2025; e (ii) grau de esforço para atingir o 

posicionamento  desenhado no mapa tecnológico do Brasil (conforme Figura 6-2). 

Ao se observar o portfolio tecnológico da Figura 3.3-1, confirma-se a análise 

de posicionamento estratégico obtida pela leitura dos mapas tecnológicos (Figuras 

3.2-1 e 3.2-2), particularmente no que tange aos tópicos ―informática em saúde‖ (T4a), 

―telemedicina/telessaúde‖ (T4b) e ―engenharia biomédica‖ (T4d). 
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Figura 3.3-1: Portfólio tecnológico estratégico da aplicação ―sistemas aplicados à saúde 

humana‖ no Brasil (2008 – 2025) 

Notação: T4a – Informática em saúde; T4b – Telemedicina/telessaúde; T4c – Bioinformática; T4d – Engenharia 

biomédica; T4e – Bio-Nano_TICs. 

Cabe ressaltar, porém, que as tecnologias com maior potencial de vantagens 

competitivas para o Brasil em relação à cena internacional referem-se ao tópico 

―bioinformática‖ (T4c) e ―Bio-Nano-TICs‖ (T4e), devido à recorrência de variáveis e 

incógnitas inerentes às condições de uma área de pesquisa relativamente recente165. 

É transparente para os fornecedores empresariais de TIC que as instituições de saúde 

têm que investir na racionalização de domínio da informação para sobreviverem (T4a). 

                                                 
165

 Descrever o surgimento da Bioinformática e destacar sua importância para a biologia molecular bem como algumas 
influências da Inteligência Artificial exerce sobre alguns trabalhos desenvolvidos. Descrever algumas aplicações das 
técnicas utilizadas na computação na bioinformática. UFMT(2009).Bioinformática. Bruno Ferreira Rezende, Diogo 
Santos da Silva. Universidade Federal de Mato Grosso. Disponível em: 
<http://www.merit.unu.edu/MEIDE/papers/2009/1228690340_DS.pdf>. Acesso em setembro de 2010.  
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Os pesquisadores de tecnologia de ponta já têm mapeado seus alvos 

projetados sobre as necessidades latentes então representadas principalmente por 

agentes inteligentes para clientes e servidores, técnicas de processamento de imagem 

(PDI)166 e computação gráfica (CG)167, técnicas para otimização de desempenho 

computacional (T4a, T4b e T4d).  Além de suas aplicações na área da saúde, essas 

mesmas tecnologias estão estrategicamente posicionadas ao ponto de oferecem 

grande potencial de transposição para outros setores econômicos. Respectivamente: 

agentes inteligentes redirecionados para clientes/servidores de sistemas de TV digital, 

PDI aplicada para o reconhecimento de padrões na linha de produção agro-industrial, 

CG aplicada para reconstrução e visualização 3D de tubulações de petróleo e GPGPU 

(General Purpose Graphics Processing Unit)168 alto desempenho computacional 

aplicado no setor de simulação e games para e ampliar a sensação de realismo.  No 

máximo, as possíveis incertezas estariam sobre aspectos restritos às evoluções 

tecnológicas sem impacto global e, também, sobre o tempo de transformação da 

cultura de trabalho. Todavia, este último, vem mudando inclusive de forma arbitrária 

sob pressão do crescente custo da área da saúde. 

Nos Estados Unidos, desde o início de 2008, as instituições de saúde são 

obrigadas a terem os registros dos pacientes em meio eletrônico 169 e 170. No Brasil, a 

                                                 
166

 O objetivo do uso do processamento digital de imagens, consiste em melhorar o aspecto visual de certas feições 
estruturais para o analista humano e fornecer outros subsídios para a sua interpretação, inclusive gerando produtos 
que possam ser posteriormente submetidos a outros processamentos. Aárea de processamento digital de imagens 
tem atraído grande interesse nas últimas duas décadas. A evolução da tecnologia de computação digital, bem como 
o desenvolvimento de novos algoritmos para lidar com sinais bidimensionais está permitindo uma gama de 
aplicações cada vez maior. Como resultado dessa evolução, a tecnologia de processamento digital de imagens vem 
ampliando seus domínios, que incluem as mais diversas áreas, como por exemplo: análise de recursos naturais e 
meteorologia por meio de magens de satélites; transmissão digital de sinais de televisão ou facsímile; análise de 
imagens biomédicas, incluindo a contagem automática de células e exame de cromossomos; análise de imagens 
metalográficas e de fibras vegetais; obtenção de imagens médicas por ultrassom, radiação nuclear ou técnicas de 
tomografia computadorizada; aplicações em automação industrial envolvendo o uso de sensores visuais em robôs, 
etc. UCPEL(2010). Processamento de Imagens. Disponível em:< http://paginas.ucpel.tche.br/~vbastos/pi.htm>. 

Acesso em Dezembro de 2010. 
167

 A computação gráfica é a área da computação destinada à geração de imagens em geral — em forma de 
representação de dados e informação, ou em forma de recriação do mundo real. Ela pode possuir uma infinidade de 
aplicações para diversas áreas, desde a própria informática, ao produzir interfaces gráficas para software, sistemas 
operacionais e sites na Internet, quanto para produzir animações e jogos. Sua aplicação na medicina esta para a 
análise de exames como tomografia, radiografia, e mais recentemente o ultra-som (que consegue gerar a partir deste 
uma imagem em 3D). WIKIPEDIA(2010). Computação gráfica. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_gr%C3%A1fica>. Acesso em Dezembro de 2010. 

168
 GPGPU significa Computação em Unidades de Processamento Gráfico de Propósito Geral, também conhecido 
como GPU Computing. Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) são processadores com múltiplos núcleos de 
alto desempenho capazes de alta computação e alta transferência de dados. Projetado especialmente para 
computação gráfica são difícieis de programas. As GPUs de hoje são processadores paralelos de uso geral com 
suporte para interfaces de programação e linguagens padrão da indústria, tais como C. Os desenvolvedores que 
portar suas aplicações para as GPUs, frequentemente conseguem acelerações de ordens de grandeza pela 
otimização  de CPU implementadas. O objetivo do GPGPU.org é catalogar o uso atual e histórico de GPUs para 
computação de propósito geral, e fornecer um recurso central para desenvolvedores de software GPGPU. O termo 
GPGPU foi padronizado e GPGPU.org foi fundada por Mark Harris em 2002, quando ele reconheceu a tendência 
inicial de GPUs usando para aplicativos não-gráficos. GPGPU.org cresceu de um obscuro site visitado por poucos 
para um destino popular para os desenvolvedores e pesquisadores. GPGPU(2010). GPGPU (General Purpose 
Graphics Processing Unit).Disponível em: <http://gpgpu.org/about>. Acesso em Dezembro de 2010. 

169
 Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em dezembro do ano passado pela Markle Foundation revelou que 
65% dos americanos desejam ter acesso a suas informações de saúde via internet, de forma personalizada, 
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mesma decisão foi adotada pelo Conselho Federal de Medicina (Aprova as normas 

técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a 

guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes)171.  

O mesmo posicionamento não se pode afirmar da Bioinformática e seus 

desdobramentos na área da genômica (T4c). O seqüenciamento de um Genoma é 

apenas o primeiro passo nas ciências genômicas, necessariamente acompanhado de 

intensa atividade comparativa e experimental que permita a identificação dos genes ali 

codificados e suas funções172. Em última instância é essencial entender como as 

proteínas agem, pela elucidação de suas estruturas moleculares tridimensionais e a 

relação entre a estrutura e a função biológica para, só então, atingir utilidade clínica 

efetiva. 

As fantásticas possibilidades que a área genômica pode trazer para a 

humanidade, bem como as tecnologias meio (T4c), são tão vastas quanto as 

incertezas de como chegar lá. Para se ter uma projeção aproximada ao cenário do 

consumidor final, o geneticista Richard Dawkins173 faz uma análise retrospectiva do 

                                                                                                                                               
principalmente por acreditarem que poderão aumentar a prevenção de doenças. O estudo mostra que os 
consumidores vêem os registros pessoais de saúde como um importante elemento para reduzir erros médicos e 
aumentar a qualidade do cuidado à saúde.  Para Zoë Baird, presidente da Markle Foundation, os americanos 
compreendem que a qualidade da assistência poderia melhorar e os custos diminuírem quando suas informações 
médicas estiverem disponíveis na internet para eles e para aqueles a que derem acesso. ―Os cidadãos estão 
claramente prontos para fazer sua parte e melhorar nosso sistema do cuidado de saúde‖. GRUPO MIDIA(2007). 
Prontuário Pessoal de Saúde. Health Care Brazil. 11/05/2007.Disponível em: 
www.grupomidia.com/healthcarebrazil/interno.php?nid=56>. Acesso em Outubro de 2010. 

170
 Sobre o prontuário eletrônico do paciente (PEP). Devido a grande quantidade de informações possibilitada pelas 
tecnologias de informação e comunicação, verifica-se a necessidade de mudanças na área de informação da saúde. 
O PEP pode ser um grande aliado como dispositivo de acesso às informações médicas necessárias tanto ao 
profissional, como ao paciente. Apesar das vantagens proporcionadas pelo PEP, existem ainda muitos desafios a 
serem enfrentados tais como o alto custo para a informatização adequada das Unidades Hospitalares e a resistência 
de parte dos profissionais de saúde. O Ministério da Saúde, assim como as Agências Reguladoras e os Órgãos 
Normatizadores, devem destinar maiores recursos orçamentários de forma a reforçar a política de informatização das 
Unidades Hospitalares. A implantação do PEP e de outros dispositivos como um cartão personalizado, que permitam 
o acesso em tempo real às informações dos pacientes, são exemplos de ações que podem melhorar a qualidade do 
atendimento ao paciente. CESGRANRIO(2010). Bezerra, Selene. Prontuário Eletrônico do Paciente: uma 
ferramenta para aprimorar a qualidade dos serviços de saúde.  CESGRANRIO. Disponível em: 
<http://metaavaliacao.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/viewFile/12/7>. Acesso em outubro de 2010. 

171
 Aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e 
manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação 
identificada em saúde.  CFM(2007). RESOLUÇÃO CFM Nº 1.821/07. (Publicada no D.O.U. de 23 nov. 2007, Seção 
I, pg. 252). Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2007/1821_2007.htm>. Acesso em 
Dezembro de 2010. 

172
 As notícias sobre o seqüenciamento do genoma do homem e de outras espécies, e sobre a identificação de genes e 
de suas funções, tornaram-se freqüentes nos últimos anos. As informações genômicas acumulam-se com tal rapidez 
que, para sua análise e detalhamento, são necessários processos cada vez mais poderosos e criativos.  Essa é a 
tarefa da bioinformática, ciência que trouxe uma abordagem científica aos dados basicamente descritivos obtidos 
pelas máquinas seqüenciadoras. BIOTEC(2010). Sobre bioinformática, genoma e ciência. Francisco Prosdocimi. 
Fabrício R. Santos. Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Disponível em: 
<http://biotec.icb.ufmg.br/chicopros/ensino/divulgacao/Prosdocimi_CHoje.pdf> Acesso em outubro de 2010. 

173
 DAWKINS (2004). DAWKINS, R. A devil’s chaplain: reflections on hope, lies, science and love. A Mariner Book, 
Houghton Mifflin Company, Boston – New York, 2004. Disponível para consulta em: 
<http://books.google.com.br/books?id=loVMMlxC1XoC&printsec=frontcover&dq=A+devil%E2%80%99s+chaplain:+ref
lections+on+hope,+lies,+science+and+love&source=bl&ots=eAJa8lqDC_&sig=XHiWAHaeCj8r-
pRMnZoVUSJNFWc&hl=pt-
BR&ei=TS4CTbnEEMG78ga1i_3oAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepag
e&q&f=false>. Acesso em Dezembro de 2010. 
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número de bases de DNA seqüenciadas ao custo de £ 1.000, em dados históricos dos 

últimos 40 anos, concluindo que em média, a cada 27 meses o custo é reduzido à 

metade. Portanto, é possível estimar que no ano de 2050 deva ser possível obter um 

genoma pessoal ao custo de aproximadamente £ 100. 174 Ou seja, de acordo com 

essa projeção, apenas em 40 anos os preços médios acessíveis à população 

semelhantes aos pagos atualmente pelos exames laboratoriais convencionais. 

  

                                                 
174

Desde a seminal elucidação da estrutura em dupla-hélice do DNA por James D. Watson e Francis H.C. Crick em 
1953, que abriu o caminho para a compreensão dos mecanismos de armazenamento, transcrição, tradução e 
replicação da informação genética, o crescimento do conhecimento genômico e molecular dos organismos vivos tem 
sido explosivo. Em dezembro de 2007 o banco de dados de nucleotídeos mantido pelo European Molecular Biology 
Laboratory (EMBL) registra mais de 190 bilhões de pares de base em 108 milhões de seqüências depositadas (ver 
http://www3.ebi.ac.uk/Services/DBStats/ para atualizações diárias). Este esforço internacional tem resultado no 
seqüenciamento de genomas completos de 51 organismos do domínio Archea, 569 de Bacteria e 73 de Eukariota 
(http://www.ebi.ac.uk/genomes/index.html) que  inclui, entre outros, o genoma humano, de chimpanzé, canino, 
bovino, murino e de diversos patógenos humanos. O custo por base seqüenciada tem caído de forma vertiginosa. O 
geneticista e escritor britânico Richard Dawkins, em seu livro A Devil’s Chaplain, faz uma análise retrospectiva do 
número de bases de DNA seqüenciadas por £ 1.000, em dados históricos dos últimos 40 anos, concluindo que em 
média, a cada 27 meses o custo é reduzido à metade. Como ilustrado na Figura 1, é possível estimar que no ano de 
2050 deva ser possível obter um genoma pessoal ao custo de aproximadamente £ 100 ou cerca de R$ 400,00 ! Esta 
perspectiva, somada à compreensão de como os polimorfismos na seqüência de nucleotídeos pode afetar a função 
biológica correspondente, fortemente sugere impactos antes inimagináveis na Medicina do futuro. Os impactos 
previstos vão da identificação de milhares de novos alvos terapêuticos para doenças genéticas e moleculares ao 
florescimento de uma medicina preventiva personalizada, com base no risco genético individual. A Farmacogenômica 
permitirá a otimização da eficácia e minimização dos efeitos colaterais dos medicamentos. A elucidação da estrutura 
tridimensional das proteínas humanas e de patógenos permitirá o desenvolvimento de novos medicamentos 
planejados quimicamente para interagir especificamente com seus alvos. A Terapia Gênica, em conjunto com a 
tecnologia de manipulação de células-tronco vislumbra a possibilidade de reposição corretiva de tecidos e genes. 
UFBA(2008). Bioinformática: Perspectivas na Medicina. Glaucius Oliva. Centro de Biotecnologia Molecular 
Estrutural. Instituto de Física de São Carlos. Universidade de São Paulo – USP. Disponível em: 
<http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/260/251>. Acesso em outubro de 2010. 
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4. Agenda para Desenvolvimento Tecnológico 

 

4.1. Condicionantes e prioridades: 2008-2025. 

Inicialmente, apontam-se os principais condicionantes do desenvolvimento 

futuro dos tópicos associados à aplicação mobilizadora ―sistemas aplicados à saúde 

humana‖ no Brasil, buscando-se correlacionar tais condicionantes, mais gerais, às 

ações prioritárias de suporte ao desenvolvimento dos referidos tópicos (Quadro 4.1-1). 

Nessa perspectiva, apresenta-se, na seqüência, o mapa estratégico com as 

indicações de prioridades, segundo as seis dimensões da PDP-TIC para a aplicação 

mobilizadora em questão. 

Quadro 4.1-1: Condicionantes do futuro do desenvolvimento da aplicação mobilizadora 
―sistemas aplicados à saúde humana‖ no Brasil 

Condicionantes do desenvolvimento de “sistemas aplicados à saúde humana” no Brasil 

2008 – 2010 2011 – 2015 2016 – 2025 

 Educação em todos os níveis. 

 Mudanças nos padrões de 
comportamentos, 
relacionamentos e comunicação. 

  Interconectividade e integração 
de sistemas. 

 Formação de arranjos 
cooperativos de pesquisa, como 
redes, clusters e sistemas locais 
de inovação. 

  Políticas creditícias e tributárias 
para consolidar a base industrial 
brasileira. 

  Cooperação internacional: P&D 
pré-competitiva, joint-ventures, 
fusões e aquisições, alianças 
estratégicas etc. 

  Barreiras técnicas. 

 Segurança de dados e de redes 
(controle de pragas virtuais, risk 
assessment, colapsos de redes 
etc). 

 Continuidade das TIC como 
prioridade do Estado (C&T&I e 
política industrial). 

 Regulamentação técnica e 
metrologia vinculadas à  
aplicação mobilizadora 
―sistemas aplicados à saúde 
humana‖. 

 Educação em todos os níveis. 

 Mudanças nos padrões de 
comportamentos, 
relacionamentos e comunicação. 

 Formação de arranjos 
cooperativos de pesquisa, como 
redes, clusters e sistemas locais 
de inovação. 

  Políticas creditícias e tributárias 
para consolidar a base industrial 
brasileira. 

  Barreiras técnicas. 

 Segurança de dados e de redes 
(controle de pragas virtuais, risk 
assessment, colapsos de redes 
etc). 

 Envelhecimento da população 
brasileira e seus impactos.  

 Continuidade das TIC como 
prioridade do Estado (C&T&I e 
política industrial). 

 Regulamentação técnica e 
metrologia vinculadas à  aplicação 
mobilizadora ―sistemas aplicados 
à saúde humana‖. 

 Convergência tecnológica 
Biotecnologia – Nanotecnologia – 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 

 Educação em todos os níveis. 

 Mudanças nos padrões de 
comportamentos, 
relacionamentos e 
comunicação. 

 Maior equilíbrio das 
desigualdades regionais. 

 Maior volume de capital de 
risco.  

  Barreiras técnicas. 

 Segurança de dados e de redes 
(controle de pragas virtuais, risk 
assessment, colapsos de redes 
etc). 

 Envelhecimento da população 
brasileira e seus impactos.  

 Continuidade das TIC como 
prioridade do Estado (C&T&I e 
política industrial). 

 Regulamentação técnica e 
metrologia vinculadas à  
aplicação mobilizadora 
―sistemas aplicados à saúde 
humana‖. 

 Convergência tecnológica 
Biotecnologia – Nanotecnologia 
– Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 
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Não se pode esquecer que legislação ambiental mais restritiva tem 

impactos profundos nas novas tecnologias principalmente nanotecnologia e 

biotecnologia. Já existem estudos restringindo o uso da nanotecnologia para 

determinados produtos175. A título de exemplo, a Renasoma (rede de pesquisa em 

nanotecnologia, sociedade e meio-ambiente), entidade responsável pela análise de 

impacto das nanotecnologias na sociedade e meio-ambiente, já manifestou a sua 

preocupação em evento realizado em 2007176, Seminário Nanotecnologia, Saúde dos 

Trabalhadores, Alimentos e Impactos à Sociedade e ao Meio Ambiente. 

A tabela abaixo apresenta organizações atuantes em Sistemas Aplicados à 

Saúde Humana, que são responsáveis pelo processo ou tem forte relevância para o 

desenvolvimento da tecnologia no País. Foram identificadas de forma representativa 4 

organizações. 

Tabela 4.1-1: Organismos atuantes para Sistemas Aplicados a Saúde Humana 

Organização Atuação 

Programa de C,T&I para 
Nanotecnologia (MCT) 

O Programa "Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia", que consta 
no PPA 2004-2007 do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi criado a partir de 
recomendações do GT de nanotecnologia. No Programa está indicado, de forma 
geral, o que será feito (p. ex. "Implantação e Manutenção de Laboratórios", 
"Apoio a Redes de Nanotecnologia", "Fomento a Pesquisa", etc). O Programa não 
é restritivo, ou seja, não diz quais serão os laboratórios e redes a serem apoiados, 
mas define a forma de implementação das ações, por exemplo, via Edital.  

Sociedade Brasileira de 
Informática em Saúde 

A SBIS tem como objetivo promover o desenvolvimento de todos os aspectos da 
Tecnologia da Informação aplicada à Saúde. A tradição da atuação da SBIS é 
marcada pela realização de eventos nacionais e internacionais, como congressos, 
simpósios, cursos, seminários, e workshops. A SBIS colabora com os órgãos 
públicos, como a OPAS, a Finep e o Ministério da Saúde, bem como com outras 
entidades e associações de classe, como o CFM, a Abramge, a Fenaess e o 
Sindhosp, para citar apenas alguns exemplo. A SBIS realizou onze Congressos 
Brasileiros de Informática em Saúde - CBIS. 
A SBIS é o representante brasileiro na IMIA - International Medical Informatics 
Association (Federação Internacional de Informática em Saúde). 
Entre os objetivos mais específicos da SBIS, podemos mencionar:  
- estimular atividades de ensino nos diversos níveis de pesquisa científica e de 
desenvolvimento tecnológico; 
- promover eventos científicos e outras atividades de divulgação e intercâmbio de 

                                                 
175

 O que é padrão em todos os projetos de desenvolvimento de produtos em muitas outras empresas alimentícias é a 
nanotecnologia, nome dado a um número crescente de técnicas para manipular a matéria em dimensões minúsculas 
como uma simples molécula. As empresas alimentícias mostram-se cautelosas, evitando avançar muito rápido e ir 
muito longe neste campo. O cuidado se justifica pela preocupação dos consumidores com a segurança dos 
alimentos.  Mas as companhias estão entusiasmadas com a capacidade da nanotecnologia de criar formas de 
substâncias usadas cotidianamente, como ingredientes e embalagens, simplesmente reduzindo-as a tamanhos antes 
inimagináveis.  UFCB. Inovação: Nanotecnologia chega aos alimentos e alerta reguladores. Disponível em 
<http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/assessoria_imprensa/mostra_noticia.php?codigo=4067> Acesso em 12/01/2010.  

176
 A partir das informações, debates e reflexões realizadas durante o "Seminário Nanotecnologia, Saúde dos 
Trabalhadores, Alimentos e Impactos à Sociedade e ao Meio Ambiente", nos dias 03 e 04 de Outubro na sede da 
Fundacentro em São Paulo, Brasil, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - 
DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho - DIESAT, o 
Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas - IIEP e a Organização Regional Interamericana de Trabalhadores da 
Confederação Sindical Internacional –  ORIT/CSI realizaram um encontro com os representantes e assessores 
sindicais participantes do seminário para organizar as questões e problemas relativos aos impactos das 
Nanotecnologias sobre os processos de trabalho, a organização e a capacitação dos trabalhadores. IIE. 
Apontamentos para um posicionamento sindical sobre os impactos éticos, sociais e ambientais da introdução de 
nanotecnologias nos alimentos, produtos e processos produtivos Brasil. 05/10/2007. Disponível em:<http:  
www.iiep.org.br/nano/fundacentro/posicion_sindical.pdf>. Acesso em nov 2008. 
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idéias e informações; 
- incentivar à coordenação entre indivíduos e/ou grupos; 
- contatar e colaborar com a sociedades afins; 
- contribuir para a elaboração da política de saúde e para a promoção e incentivo 
na utilização de padrões para a representação da informação em saúde.  

Rede Universitária de 
Telemedicina (RUTE) 

 

A Rede Universitária de Telemedicina é uma iniciativa que visa a apoiar o 
aprimoramento da infra-estrutura para telemedicina já existente em hospitais 
universitários, bem como promover a integração de projetos entre as instituições 
participantes. 

A Rute é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, apoiada pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pela Associação Brasileira de 
Hospitais Universitários (Abrahue), sob a coordenação da Rede Nacional de Ensino 
e Pesquisa (RNP). 

Conselho Brasileiro de 
Telemedicina e Telessaúde 
(CBTms) 

O CBTms tem por finalidades: 
Congregar médicos, profissionais da saúde e outros, bem como entidades e 
organizações de qualquer natureza jurídica, que se interessam pela Telemedicina 
e Telesaúde. 
Propor, analisar, estimular e lutar por normas técnicas, éticas e profissionais em 
Telemedicina e Telesaúde, junto aos órgãos competentes de direito, a fim de 
facilitar e aprimorar a prática da Telemedicina e Telesaúde no Brasil e no exterior.  
Estimular pesquisas, estudos, cursos para o público em geral, cursos de pós-
graduação e de extensão universitária, programas de educação continuada para 
todos os tipos de profissionais, em Telemedicina e Telesaúde. 

 

4.2. Mapa estratégico: 2008-2025. 

A visão de futuro construída para o Brasil, no que se refere à aplicação 

mobilizadora ―sistemas aplicados à saúde humana‖ no Brasil, estará sujeita, portanto, 

a tais condicionantes, como mostrado no Quadro 4.1-1. Nesse contexto e visando a 

concretização das trajetórias tecnológicas preconizadas na Figura 3.3-1, as ações 

voltadas à estruturação e ao fortalecimento da capacidade nacional devem ser 

implementadas como prioridades estratégicas, como indicado na Figura 4.2-1, a 

seguir. 

Em cada uma dessas trajetórias, identificam-se espaços de decisão que irão 

requerer ações estruturantes. A manutenção da curva potencial de crescimento toma 

como premissa o alcance dos resultados esperados para os pontos assinalados 

graficamente pelos hexágonos, que representam as seis dimensões da PDP-TIC: 

recursos humanos (RH), investimentos (INV), infraestrutura (IE) e marcos regulatórios 

(MR), aspectos de mercado (AM) e aspectos éticos e de aceitação da sociedade (AE). 
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2016 - 20252011 - 20152008 - 2010

Mapa tecnoló gico de “ sistemas aplicados à saú de humana” no mundo   

2016 - 20252011 - 20152008 - 2010

Mapa tecnológico/estratégico da Aplicação de ―sistema aplicados a Saúde Humana‖
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Figura 4.2-1: Mapa estratégico da aplicação ―sistemas aplicados à saúde humana‖ no Brasil 
(2008 – 2025) 

 

Notação: T4a – Informática em saúde; T4b – Telemedicina/telessaúde; T4c – Bioinformática; T4d – Engenharia 

biomédica; T4e – BIo_Nano_TIC. 

Legenda: RH- recursos humanos; IE – infraestrutura; INV – investimentos; MR – marco regulatório; AM – aspectos 
mercadológicos;  AE – aspectos éticos e aceitação pela sociedade.  

Vale ressaltar que o fato de uma dimensão ter sido identificada como 

prioritária em um primeiro período não isenta a necessidade de investimentos para a 

manutenção dos avanços conquistados em períodos posteriores, de forma a zelar pela 

consolidação da capacidade nacional adquirida. 

Considerações que levam ao entendimento do fator humano como a unidade 

primária de recurso e a mais importante na constituição das organizações, nos seus 

sistemas de informação e respectivas tecnologias, sustentam o entendimento de que 

investimentos em recursos humanos (RH) são sempre prioritários. Esta afirmação 

assume maior relevância devido ao fato das TIC concentrarem atividades de grande 

verticalização de conhecimento e por se tratar de uma área amplamente 

multidisciplinar.  
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Os investimentos na capacitação de recursos humanos (RH) ao longo do 

tempo são cíclicos e contínuos na mesma proporção das evoluções de inovações 

tecnológicas e permeiam todos os tópicos em questão. Esta dimensão também implica 

fortemente em questões de aceitação cultural de novas tecnologias. Pode haver 

resistências internas à mudança nas organizações produtoras ou consumidoras de 

tecnologias, já que diferentes habilidades tornam-se relevantes na qualificação, ou 

não, dos indivíduos para as tarefas levando a um desequilibro na estrutura social pré-

existente. 

Em relação a (RH) Recursos humanos para ―Bio-Nano-TICs‖ (T4e)  na área 

de Nanociencia o Brasil tem hoje aproximadamente 3.502 pesquisadores, segundo 

pesquisa no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, do CNPq, vinculados 

principalmente a instituições localizadas no Estado de São Paulo: USP; Unicamp; 

UFSCAR; UNESP; LNLS; UFABC e INPE e outras vinculadas noutros estados 

brasileiros UFMG, UFRGS, UFRJ, UFCE e UFPE177. 

Em conseqüência das semelhanças entre ―informática em saúde‖ (T4a) e 

―telemedicina/telessaúde‖ (T4b), a constituição de infraestrutura (IE) para P&D e 

inovação devem ser comuns ou compartilhadas. A curva de convergência dessas 

tecnologias já no curto prazo ratificam esta decisão. Assim como no caso da formação 

e capacitação de recursos humanos (RH), esta dimensão também deverá receber 

investimentos acompanhando a flutuação das curvas de evolução e inovação 

tecnológica. Um exemplo concreto pode ser verificado na infraestrutura (IE) de 

                                                 
177

 No período 2005-2008, foram identificados 833 artigos publicados por 2.242 pesquisadores brasileiros e 541 
instituições às quais os pesquisadores estão vinculados. Destacam-se os dois últimos anos, com 256 artigos em 
2008 e 248 em 2007, em um total de 833 artigos indexados na base consultada. A consulta à base ISI Web of 
Knowledge teve como objetivo identificar: (i) o número de pesquisadores brasileiros que publicaram trabalhos em 
nanociência e nanotecnologia, registrados nessa base no período de 2005 a 2008; (ii) as principais instituições 
brasileiras às quais esses autores estão vinculados, tratando-se adequadamente os acrônimos; (iv) principais áreas 
de especialização, segundo as quais os trabalhos foram indexados nessa base. Dentre as competências brasileiras 
identificadas na base Web of Science, em função dos termos-chave utilizados na busca, destacam-se aquelas 
voltadas para o estudo de nanopartículas e nanotubos, expressas pelo número de artigos publicados por autores 
brasileiros e indexados na base pesquisada (218 e 213 artigos). Em uma segunda faixa que varia de 123 a 103 
artigos indexados, situam-se os termos nanocristais, nanoestruturas e quantum dots. A terceira faixa compreende os 
termos nanocompósitos, nanofios, fulereno, fios quânticos e nanofibras. Na seqüência, apresentam-se as principais 
instituições brasileiras às quais esses autores estão vinculados, considerando-se um número de artigos maior ou 
igual a 10 ocorrências por instituição e tratando-se adequadamente os acrônimos. A análise revelou que 68% dos 
833 artigos de autores brasileiros indexados na base Web of Science vinculam-se a instituições localizadas no 
Estado de São Paulo: USP (204 artigos); Unicamp (138 artigos); UFSCAR (87 artigos) e UNESP (67 artigos); LNLS 
(44 artigos); UFABC (14 artigos) e INPE (13 artigos). Merecem ainda destaque: UFMG, UFRGS, UFRJ, UFCE e 
UFPE, com respectivamente 85, 63, 54, 46 e 40 artigos indexados. A pesquisa no Diretório dos Grupos de Pesquisa 
no Brasil, do CNPq, permitiu identificar 469 grupos certificados que declararam ser atuantes nas áreas de 
nanociência e nanotecnologia. Nesses grupos, foram identificados 3.502 pesquisadores, cuja distribuição por termo 
de busca indicou que um número bastante significativo de pesquisadores investigam nanopartículas (1040 
pesquisadores), nanoestruturas (832), materiais nanoestruturados (719), nanocompósitos (581), nanomateriais (448), 
nanotubos (445), nanofibras (121) nanofios (97) e nanoesferas (63). Os demais termos de busca, como 
nanobiotecnologia, nanofotônica, nanoeletrônica, spintrônica e optoletrônica encontram-se em um segunda faixa de 
concentração que varia de 245 a 70 pesquisadores. ABDI(2010).Panorama da Nanotecnologia no Mundo e no 
Brasil. Disponível em:<www.abdi.com.br/?q=system/files/Panorama_INI_Nanotecnologia.pdf >. Acesso em 
Novembro de 2010. 
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conectividade e vídeo conferência implantada na Rede Universitária de 

Telemedicina178, no decorrer do ano de 2008. Esta infraestrutura (IE) já apresenta 

sinais de obsolescência frente a uma nova infraestrutura de WEB conferência que, 

pelos estudos de preditivos de convergência digital, também tende a evoluir, até 2010, 

para plataformas WEB multimídia composta por módulos plug-in interoperáveis179. 

Tanto para os processos de P&D, como para a utilização em larga escala dos tópicos 

―informática em saúde‖ (T4a) e ―telemedicina/telessaúde‖ (T4b), suas trajetórias no 

mapa estratégico sugerem que o processo de convergência venha a se intensificar no 

médio e longo prazo, resultando em plataformas tecnológicas ainda mais modulares e 

de alta portabilidade. Por outro lado, a infraestrutura física (IE) de dispositivos caminha 

para formatos cada vez mais leves e móveis. Este cenário já concreto hoje pode ser 

projetado também no médio e no longo prazo. Embora distintos, os tópicos 

―bioinformática‖ (T4c) e ―engenharia biomédica‖ (T4d) seguem tendências 

semelhantes. 

Em relação a Infra-estrutura (IE) ―Bio-Nano_TICs‖ (T4e)  existe ainda 

nescessidade de desenvolvimento do parque tecnológico e industrial no setor, uma 

vez que a área de nanociência é considerada inicial no Brasil, Este setor caminha para 

formatos de maior estruturação. Este cenário já concreto hoje pode ser projetado 

também no médio e no longo prazo. O desenvolvimetno deste setor está vinculado ao 

desenvolvimento do tópico ―bioinformática‖ (T4c) e o desenvolvimento das TIC 

associadas no Brasil. Não ainda um inventário dos equipamentos de médio e grande 

porte adquiridos neste período, para uso em sistemas caracterizados em nano. 

                                                 

178
 Rede Universitária de Telemedicina - A Rede Universitária de Telemedicina é uma iniciativa que visa a apoiar o 
aprimoramento da infra-estrutura para telemedicina já existente em hospitais universitários, bem como promover a 
integração de projetos entre as instituições participantes. A Rute é uma iniciativa do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, apoiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pela Associação Brasileira de Hospitais 
Universitários (Abrahue), sob a coordenação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). RUTE(2010). Rede 
Universitária de Telemedicina .Disponível em: <http://rute.rnp.br/ >Acesso em agosto de 2010. 

179 
O uso das novas tecnologias de comunicação aplicadas à Saúde, em especial a WEB 2.0, tem se tornado mais 

ampla. Recentemente foi lançado um serviço do Google em que qualquer um poderá colocar o histórico de sua 
saúde e compartilhá-lo com seus médicos e familiares.  Essas e outras iniciativas demonstram a democratização da 
tecnologia e o uso delas a favor da saúde da população em geral. A internet está, nesse momento, se consolidando 
como um ambiente que melhor permite a interação entre as pessoas com problemas em geral, e de saúde em 
particular. As potencialidades da Telemedicina têm sido apresentadas como solução para os problemas de saúde e 
confundida com aquelas pertecentes à tecnologia interativa da WEB 2.0. Entretanto, a Telemedicina foi criada e tem 
se desenvolvido a partir de uma lógica centralizada, muito especifica e pouco abrangente, que se caracteriza pelo 
uso de tecnologias de comunicação para o desenvolvimento de ações médicas tradicionais. O que traz o risco de 
aumentar a distância entre médico e paciente, impossibilitando a participação e integração do paciente que vem 
sendo conquistada pelas ações de Atenção à Saúde. A alternativa que possibilitará ampliar a relevância da 
Telemedicna como ferramenta de assistência à saúde está em seu uso de forma a promover a interatividade com os 
pacientes. Só assim ela poderá aumentar o alcance de seus benefícios. UFRJ(2010). Telemedicina: novos 
caminhos para os serviços de saúde. Kathia Corrêa, PROARQ-UFRJ. Euclydes Arreguy, INCA - Instituto Nacional 
de Câncer. Nilton Bahlis dos Santos, Laces – ICICT – FIOCRUZ. Disponível 
em:<www.necso.ufrj.br/esocite2008/trabalhos/36216.doc>. Acesso em agosto de 2010. 
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Dessa forma, a curva de redução de tamanho dos computadores, inclusive dos 

servidores que suportam a massa de dados seqüenciados em larga escala (T4c), 

assim como a própria evolução das necessidades genômicas e técnicas de 

bioinformática estarão voltadas para as tecnologias de processamento de imagem e 

computação gráfica e, respectivo compartilhamento dos processos sobre placas de 

vídeo, a partir de técnicas de GPGPU (General Purpose Graphics Processing Unit -  

Processamento Gráfico de Propósito Geral)180. Considerando a tendência de 

desenvolvimento e fabricação de equipamentos diagnósticos portáteis, mesmo o 

tópico (T4d) deve alinhar-se em infraestruturas mais leves. 

A dimensão referente a aspectos éticos e de aceitação pela sociedade (AE), 

freqüentemente, manifesta-se a partir do tensionamento social quanto à integridade 

humana em todas as suas possibilidades, ou ainda como prioridade para 

normalização, no que se refere ao desenvolvimento, aplicação e incorporação de  

novas  tecnologias a bens, processos e serviços. O setor ―engenharia biomédica‖ 

(T4d), sofreu forte impacto regulatório mundo e tende a sofrer maiores impactos no 

Brasil,pela integração com organismos internacionais de controle de produtos e novas 

tecnologias emergentes. Em ―Bio-Nano_TICs‖ (T4e)  já há percepção pela sociedade  

das mudanças que a nanotecnologia proporciona nos produtos relacionados a saúde, 

mas com preocupações perceptíveis de conseqüências não controláveis de novos 

medicamentos ou produtos robóticos em nano escala, devendo ocorrer ainda forte 

intervenção de grupos e conselhos sociais no Brasil. Com relação aos tópicos 

―informática em saúde‖ (T4a) e ―telemedicina/telessaúde‖ (T4b), tais questões estão 

consideravelmente estáveis e são representadas, principalmente, pela segurança da 

informação do paciente quanto a sua geração, guarda e transmissão. Adicionalmente 

à segurança, aspectos como definição de conceitos e modelos, vocabulários, 

interoperabilidade e dispositivos, deve ser objeto de ações de caráter estritamente 

normativo.  Essas questões serão determinantes para o amplo desenvolvimento das 

TIC, principalmente nos quesitos da interoperabilidade e convergência. Sendo que os 

trabalhos normativos e seus desdobramentos regulatórios irão se intensificar entre 

2010 e 2013.  

                                                 
180

 Trabalho de pesquisa que demonstra a utilização software, processamento e recursos gráficos na bioinformárica. 
UNIFRA(2010). Cabral, Borges. A definição de uma ontologia para integrar dados de interatoma e 
transcriptoma de câncer. Santa Maria, 2010. Dissertação (Mestrado em Nanociências) – Centro Universitário 
Franciscano, 2010. Disponível em: <http://sites.unifra.br/Portals/11/Disserta%C3%A7%C3%B5es/2010-
1/heleno_do_carmo.pdf> Acesso em outubro de 2010. 
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 O tópico ―bioinformática‖ (T4c), embora de forma incipiente, também está 

sendo objeto de trabalho no campo normativo. Todavia, em paralelo, as discussões 

sobre aspectos éticos quanto à manipulação do genoma humano são muito mais 

representativas e determinantes, influenciando diretamente as técnicas de 

bioinformática.  Os aspectos éticos e de aceitação pela sociedade (AE) prometem ser 

muito mais complexos e polêmicos, na medida em que os estudos gênicos avançarem 

para os estágios da inovação e, portanto, caracterizarem como produto de consumo 

os aspectos de mercado revestem-se de extrema importância (AM). Assim, de 

maneira mais aguda, vêm à tona as questões existenciais do ser humano, 

confrontando a iminente escala industrial, prevista em horizonte próximo a 2015 -2016. 

As questões de cunho ético, principalmente quanto à exposição física do paciente, há 

muito estão sedimentadas no tópico ―engenharia biomédica‖ (T4d)181. Todavia, tais 

questões podem ser retomadas, em média intensidade, a partir de 2011, com a 

disseminação de equipamentos de diagnóstico portáteis e operador dependente. 

A dimensão do marco regulatório (MR) é uma conseqüência e uma 

evolução da dimensão referente a aspectos éticos e de aceitação pela sociedade 

(AE).  Desta forma, havendo confirmação da aposta nas trajetórias dos tópicos 

―informática em saúde‖ (T4a) e ―telemedicina/telessaúde‖ (T4b), a partir de 2011, e 

respectivas evoluções para o tópico (T4d), a partir do mesmo período, as ações 

relativas a aspectos éticos e de aceitação pela sociedade ganham prioridade. Embora 

vista freqüentemente como recurso essencial no contexto decisório, a dimensão de 

investimentos (INV) não é condicionante de primeira ordem, mas sim o resultado da 

ponderação decisória a partir de fatores estratégicos do plano científico, social e de 

sustentabilidade econômica. Os investimentos atuais em GPGPU (General Purpose 

Graphics Processing Unit -  Processamento Gráfico de Propósito Geral) se dão em 

decorrência da fronteira científica computacional e seus desdobramentos estratégicos 

transversais sobre setores alvo como TV Digital Interativa, games e visão 

computacional aplicados à exploração de petróleo e automação industrial. Na mesma 

linha de raciocínio, o Ministério da Saúde investiu 30 milhões de reais em telessaúde 

                                                 
181 A disciplina trata de temas específicos como nascer/não nascer (aborto), morrer/não morrer (eutanásia), 

saúde/doença (ética biomédica), bem-estar/mal-estar (ética biopsicológicas) e se ocupa de novos campos de 
atuação do conhecimento, como clonagem (ética genética), irresponsabilidade perante os pósteros (ética de 
gerações), depredação da natureza extra-humana circundante e agressões ao equilíbrio sistêmico das espécies 
(ecoética), e assim por diante. Dentre as diversas práticas da bioética destacam-se atividades terapêuticas em 
sentido amplo. Todo e qualquer exercício das relações profissionais de médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, 
nutricionistas, biólogos, fisioterapeutas e demais técnicos especializados em saúde e doença, bem como os usuários 
das novas técnicas biomédicas e farmacológicas tornam-se destinatários do discurso bioético e ficam, também na 
condição de pacientes, devendo respostas à bioética.UFSC(2010). JOSÉ N. HECK. Bioética: Contexto Histórico, 
Desafios e Responsabilidade. Universidade Federal de Goiás / Universidade Católica de Goiás, Brazil. Disponível 
em: <http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et42art3.pdf>. Acesso em outubro de 2010. 
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em dois anos, com o propósito de reverter o ônus gerado pelo pouco acesso da 

população aos serviços de diagnósticos, portanto, uma decisão social e de alta 

sustentabilidade182.  

 No aspecto do marco regulatório (MR) ―Bio-Nano_TICs‖ (T4e) 183  há 

forte  apoio da estruturas políticas em relação a inovação em nanotecnologia, com a 

promoção de editais com regularidade, tanto para a pesquisa acadêmica, como para a 

inovação tecnológica e desenvolvimento de produtos. No estando este setor passa por 

conformidade das políticas aplicadas ao setor de TICs  bem como a ―bioinformática‖ 

(T4c) e ―engenharia biomédica‖ (T4d).  Em nanotecnologias Brasil já possui um 

significativo parque instrumental, caracterizado por equipamentos de médio e grande 

porte, constituído pela ação direta do MCT (CBPF, LNLS) e por meio de vários 

programas federais e estaduais, como o PADCT, Pronex, Projetos Temáticos, Projetos 

de Equipamentos Multi-usuários, Programas de Infraestrutura (inclusive o CTInfra) e 

os Institutos do Milênio.  

Em linhas gerais, conforme anteriormente abordado, o foco inicial e 

constante deverá ser em formação e capacitação de recursos humanos (RH), 

considerado na análise prospectiva como recurso primordial. Investimentos vultuosos 

                                                 
182

 O Brasil é o país da América Latina que faz melhor uso da telemedicina na área da saúde pública, apesar de investir 
recursos modestos em comparação com outras regiões.  Entre 2007 e 2009, de acordo com dados do Ministério da 
Saúde, o governo investiu R$ 36 milhões em um programa de consultoria médica a distância para aperfeiçoar os 
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).  Os recursos foram adotados para implantar nove núcleos de telessaúde 
em universidades públicas nas cinco regiões do país. Esses núcleos prestam consultoria a médicos que atuam em 
1.045 unidades de saúde da família, que foram equipadas com computadores, câmeras e serviços de banda larga 
para o tráfego de imagens e dados sobre os pacientes. Desde a criação do programa, 13.081 pessoas fizeram 
consultas a distância. O secretário de gestão do trabalho e educação na saúde do Ministério da Saúde, Francisco 
Campos, estima que o custo de uma consulta a distância seja oito vezes menor que o gasto com o deslocamento do 
paciente até o hospital.  Em janeiro, o governo também anunciou um investimento de R$ 6,9 milhões, em três anos, 
para equipar 3,8 mil ambulâncias com aparelhos de eletrocardiograma a distância. O objetivo é o mesmo: realizar os 
exames onde o paciente se encontra, para iniciar o tratamento imediatamente e reduzir os riscos de morte. O 
assessor para América Latina em disseminação de informação e gestão do conhecimento da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), Marcelo D‖Agostino, disse considerar o Brasil como o caso mais bem sucedido de uso da 
telemedicina no setor público entre os países latino americanos.  ―O Brasil já padronizou o sistema de atendimento, o 
que facilita a conexão entre hospitais e as unidades de saúde‖, disse. D‖Agostino estima que 90% dos países adotam 
algum serviço de telemedicina. A maioria, porém, não adotou padrões tecnológicos capazes de permitir a 
comunicação entre hospitais públicos e privados. O assessor afirmou que a conclusão dos investimentos do governo 
em infraestrutura de banda larga devem contribuir para a expansão do serviço de telemedicina. Embora seja o 
melhor exemplo latino-americano, o investimento brasileiro é pequeno em comparação com a Espanha, considerada 
um dos modelos mais bem-sucedidos no mundo. Desde 2006, o país investiu €446 milhões em telemedicina. 
JUSTIÇA E SAÙDE FLORIPA(2010)  Telemedicina reduz custo para atender pacientes.  08/06/2010. Disponível em: 
<http://saudefloripa33pj.wordpress.com/2010/06/08/telemedicina-reduz-custo-para-atender-pacientes/>.  Acesso em 
agosto de 2010. 

183
 Do ponto de vista de infraestrutura física, não há ainda um inventário dos equipamentos de médio e grande porte 
adquiridos neste período, para uso em sistemas de nanocaracterização. No aspecto de estruturas políticas que 
apóiam a inovação em nanotecnologia, podemos identificar e elencar um conjunto órgãos de fomento e programas, 
que começam a promover editais com regularidade, tanto para a pesquisa acadêmica, como para a inovação 
tecnológica e desenvolvimento de produtos. O Brasil já possui um significativo parque instrumental, caracterizado por 
equipamentos de médio e grande porte, constituído pela ação direta do MCT (CBPF, LNLS) e por meio de vários 
programas federais e estaduais, como o PADCT, Pronex, Projetos Temáticos, Projetos de Equipamentos Multi-
usuários, Programas de Infraestrutura (inclusive o CTInfra) e os Institutos do Milênio. ABDI(2010).Panorama da 
Nanotecnologia no Mundo e no Brasil. Disponível 
em:<www.abdi.com.br/?q=system/files/Panorama_INI_Nanotecnologia.pdf >. Acesso em Novembro de 2010. 
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(INV) em infraestrutura (IE) devem ocorrer no máximo no médio prazo. Nesse caso, 

deverão ser impulsionados, principalmente, pelo poder público como instrumento 

estruturante e, posteriormente, mantidos por uma composição mista público-privado. 

Os tópicos ―informática em saúde‖ (T4a) e ―telemedicina/telessaúde‖ (T4b) caminham 

para uma relação de investimentos (INV) de 50% público e 50% privado, situação em 

que, mesmo no estágio de P&D, os grupos de pesquisa já podem buscar formas 

independentes de sustentabilidade. 

Os investimentos (INV) no setor de ―Bio-Nano_TICs‖ (T4e) 184 estão 

relacionado ao próprio desenvolvimento da infra-estrutura (IE) com resultados de 

financiamentos de agências federais e, muitas vezes, de Fundações Estaduais de 

Apoio à Pesquisa, especialmente as dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e Minas Gerais. Investimentos correlatos em TICs, bem como na 

―bioinformática‖ (T4c) e na ―engenharia biomédica‖ (T4d), afetam positivamente o 

setor.  Desde o ano de 2000, o governo brasileiro vem empreendendo esforços para a 

definição de um programa para o desenvolvimento e disseminação das nanociências e 

nanotecnologia. O governo brasileiro entre 2000 e 2007 investiu por meio de suas 

universidades e centros de pesquisa R$ 160 milhões na pesquisa da nanotecnologia. 

Somando os investimentos do setor privado, estima-se um total de R$ 320 milhões no 

período185. 

 

4.3. Ações de suporte ao desenvolvimento das aplicações 
mobilizadoras 

As ações de suporte para o efetivo aproveitamento das oportunidades 

estratégicas indicadas nesta seção, com base nas prioridades que focalizam recursos 

humanos, infraestrutura física, investimentos, marco regulatório, aspectos éticos e 

mercadológicos. 

                                                 
184

 Os recursos usados na aquisição dos mesmos foram resultado de financiamento de agências federais e, muitas 
vezes, de Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa, especialmente as dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e Minas Gerais.  Os recursos, ainda que modestos comparados com investimentos feitos em 
outros países e mesmo no Brasil nos últimos anos permitiram que as redes se consolidassem. 
ABDI(2010).Panorama da Nanotecnologia no Mundo e no Brasil. Disponível 
em:<www.abdi.com.br/?q=system/files/Panorama_INI_Nanotecnologia.pdf >. Acesso em Novembro de 2010. 

185
 ―O governo brasileiro entre 2000 e 2007 investiu por meio de suas universidades e centros de pesquisa R$ 160 
milhões na pesquisa da nanotecnologia. Somando os investimentos do setor privado, estaríamos falando de um total 
de R$ 320 milhões no período‖, diz Ronaldo de Castro Marchese, diretor da Nanotec. "Isso é irrisório, tendo em vista 
o que já ocorre no exterior", afirma. Segundo o promotor do evento, um único laboratório bem equipado de 
nanotecnologia custa perto de US$ 160 milhões. "A Alemanha dispõe hoje de 263 deles; o Japão, mais de 400", diz 
Marchese, destacando que a maioria foi criada com investimento privado.ADMINISTRADORES(2008). Petrobras 
usa nanotecnologia e economiza na perfuração. 11/09/2008. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/petrobras-usa-nanotecnologia-e-economiza-na-
perfuracao/17155/ > .  Acesso em novembro de 2010. 
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A agenda é ampla e está alinhada com trabalhos em curso, guiados pelo 

setor produtivo e coordenados no âmbito do Programa Mobilizador em TIC e seus 

cinco Subprogramas, conforme estabelecido na Política de Desenvolvimento Produtivo 

(PDP) anunciada em maio de 2008 pelo Governo Federal. 

Quando o foco principal é a Agenda PDP-TIC, as interfaces entre as sete 

aplicações mobilizadoras apresentam-se bem demarcadas por terem recebido 

tratamento adequado durante a Oficina de Trabalho ―Visão de Futuro e Agenda PDP-

TIC: 2008-2025‖, realizada em novembro de 2008, ocasião em que foram delimitados  

subconjuntos diferenciados de tópicos tecnológicos (Vide cadernos temáticos 

associados). Desse cuidado em delimitar os subconjuntos de tópicos, resultaram 

muitas convergências quanto às ações estruturantes que compõem a Agenda PDP-

TIC, seguindo-se a lógica que vem orientando a formulação de políticas e programas 

governamentais ao adotar como foco as dimensões: recursos humanos, infraestrutura, 

investimentos e marcos regulatórios. Esse recorte também permite a análise 

comparativa dos resultados deste documento com as proposições oriundas dos 

trabalhos que estão desenvolvidos no âmbito do Programa Mobilizador em TIC e seus 

cinco Subprogramas, como já comentado anteriormente. 

Outros elementos como aspectos éticos e de aceitação da sociedade e 

aspectos de mercado também são abordados neste Capítulo, reconhecendo-se tanto 

a dimensão social quanto os movimentos de mercado como importantes fatores 

intervenientes da realidade desejada. 

Finalmente, cabe destacar um diferencial da metodologia adotada neste 

estudo prospectivo, o qual impacta diretamente a formulação da presente Agenda. Os 

mapas estratégicos, via de regra, enfatizam ações e diretrizes vinculadas a uma 

determinada visão de futuro, que são representadas ao longo da linha do tempo em 

grafos, partindo-se de uma situação inicial até a situação desejada. Neste estudo, as 

ações e diretrizes que comporão a Agenda Tecnológica vinculam-se diretamente aos 

tópicos tecnológicos e suas trajetórias em cada uma das aplicações mobilizadoras, por 

meio da identificação dos estágios em que os mesmos se encontram nos respectivos 

mapas tecnológicos representados nos capítulos anteriores. 

Partindo-se do pressuposto de total integração das ações aqui propostas 

com as trajetórias tecnológicas preconizadas para as aplicações mobilizadoras de TIC 
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analisadas no estudo prospectivo, optou-se por apresentar a Agenda em seções 

correspondentes às referidas aplicações. 

Os Quadros 4.3-1 a 4.3-6 mostram, respectivamente, os subconjuntos de 

ações por dimensão da agenda de desenvolvimento TIC, tendo como foco o 

desenvolvimento da ―Sistemas aplicados a Saúde Humana‖, que contemplou ao todo 

34 ações, distribuídas conforme as dimensões da Agenda da seguinte forma: recursos 

humanos (9 ações); infraestrutura (5 ações); investimentos (10 ações); marco 

regulatório (3 ações); aspectos éticos e de aceitação pela sociedade (3 ações)   e 

aspectos de mercado (4 ações). 
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4.3.1. Dimensão Recursos Humanos (RH) 

 
 “Ações de incentivo à formação e capacitação de recursos 
humanos para o desenvolvimento de Ciência e Tecnologia 
(C&T) e inovação nas áreas da Política de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP).” 

Com relação à primeira dimensão da Agenda, apresentam-se no Quadro 4-

3.1-1 nove ações de suporte relativas a recursos humanos. 

Quadro 4.3.1-1: Recursos humanos: ações de suporte ao desenvolvimento de sistemas 
aplicados à saúde humana 
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Analisar e adequar os programas dos cursos técnicos, 
graduação e pós-graduação voltados para tecnologias de 
processos e artefatos de TIC para Saúde. 

CNPq, Capes, MEC/Universidades, 
MS, Minicom, Anatel, MCT, FINEP, 
CNI, empresas e MDIC 

Identificar os cursos existentes de empreendedorismo e 
inovação em tecnologias de processos e artefatos de TIC 
para Saúde. 

CNPq, Capes, MEC/Universidades, 
MS, Minicom, Anatel, MCT, FINEP, 
CNI, empresas e MDIC 

Avaliar a necessidade de ajustes para capacitação em 
inovação em tecnologias de processos e artefatos de TIC 
para Saúde. 

CNPq, Capes, MEC/Universidades, 
MS, Minicom, Anatel, MCT, FINEP, 
CNI, empresas e MDIC 

Validar junto aos empresários proposta de formação em 
inovação em tecnologias de processos e artefatos de TIC 
para Saúde. 

CNPq, Capes, MEC/Universidades, 
MS, Minicom, Anatel, MCT, FINEP, 
CNI, empresas e MDIC 

Avaliar a necessidade de ajustes para capacitação em 
inovação tecnológica e ampliação de acordo com as 
características de cada região do País. 

CNPq, Capes, MEC/Universidades, 
MS, Minicom, Anatel, MCT, FINEP, 
CNI, empresas, MDIC, Secretarias 
Estaduais de Saúde 

Identificar e reforçar os cursos de formação de nível técnico 
para apoio do desenvolvimento de P, D & I. 

Minicom, Anatel, MCT, 
MEC/Universidades, FINEP, CNI e 
empresas 

Avaliar as dificuldades das empresas fixarem talentos, tendo 
em vista os aspectos trabalhistas das leis relacionadas à 
inovação (Lei da Inovação, Lei do Bem, Subvenção 
econômica).  

MTE, MS, MCT, Minicom, Anatel, 
MDIC, CNI, MF e empresas 

Analisar possibilidades viáveis de retorno dos doutores que 
estão atuando no exterior na área de TIC e estímulo à 
inserção em C&T&I no País, via Edital Finep. 

CNPq, MCT, Capes, MEC/ 
Universidades, Minicom, Anatel, 
FINEP, CNI e empresas 

Manter os programas de Subvenção econômica ou outras 
formas de apoio para estimular a contratação de mestres e 
doutores nas empresas. 

MCT, FINEP, CNPq, Capes, MEC/ 
Universidades, Minicom, Anatel, CNI 
e empresas 

 

As ações estruturantes previstas nesta dimensão têm o objetivo de ampliar a 

oferta de recursos humanos (RH) preparados para P&D, inovação e produção de bens 

e serviços baseados em TIC, bem como ampliar o número de técnicos preparados 

para utilizar e replicar a capacidade uso das tecnologias desenvolvidas. 
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Cabe destacar que para o funcionamento consistente, desenvolvimento e 

comercialização de produtos e processos para TICs na Saúde Humana, é fundamental 

a formação e o treinamento de técnicos de nível superior para operação dos 

equipamentos complexos, manutenção preditiva e preventiva e, eventualmente, 

gerenciamento das atividades de instrumentação e controle da produção. Há falta de 

técnicos de nível superior e médio qualificados, capazes de fazer funcionar 

equipamentos e instrumentos de grande porte e complexidade, já adquiridos ou de 

aquisição futura.  

Em especial a na convergência Bio-Nano-TICs é essencial que o país possa 

contar com a atuação de profissionais capacitados para: desenvolver instrumentos e 

métodos de ensaio para uso em nanoescala, capazes de detectar e identificar 

nanopartículas e de caracterizar nanomateriais e nanodispositivos; desenvolver 

protocolos para testes de bio e ecotoxicidade; desenvolver protocolos para avaliação 

do ciclo de vida de materiais em nanoescala, dispositivos e produtos; desenvolver 

ferramentas de avaliação de risco relevantes para o campo da nanotecnologia e 

biotecnologia; e  desenvolver protocolos para controle e destruição de nanopartículas, 

entidades em nanoescala e biotec; desenvolver equipamentos de leitura de imagens 

cada vez mais precisas e desenvolver softwares cada vez mais abrangentes visando a 

integração de informações médicas do paciente. 
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4.3.2. Dimensão Infraestrutura (IE) 

 
 “Ações para consolidar e expandir a infraestrutura física das 
instituições públicas e privadas que tenham com missão o 
desenvolvimento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, 
D&I) com foco na indústria; induzir a formação de ambiente 
favorável a uma maior interação entre o meio empresarial e os 
centros geradores de conhecimento e estimular o surgimento 
de novas empresas de base tecnológica.” 

Na seqüência, apresentam-se no Quadro 4.3.2-1 cinco ações de suporte 

relativas à infraestrutura para o desenvolvimento de sistemas aplicados à saúde 

humana. 

Quadro 4.3.2-1: Infraestrutura: ações de suporte ao desenvolvimento de sistemas aplicados à 
saúde humana 
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 Estruturar uma rede para procedimentos de avaliação de 
conformidade.  

MCT, MS, MDIC, INMETRO, 
Minicom, Anatel e instituições de 
C&T,  

Implementar laboratórios de certificação. MCT, MS, MDIC, Institutos de 
pesquisa, Minicom, Anatel e 
instituições de C&T 

Fomentar e a criação de novos centros de P&D em software 
para aplicações em saúde.  

MCT, MS, MDIC, Minicom, Anatel, 
CNPq, Capes e instituições de C&T, 

Agilizar o processo de implantação dos Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NITs) nas ICTs. 

MCT, CNPq, MS, Capes, MEC/ 
universidades, instituições de C&T 

Implantar programas de pesquisa estruturantes que 
envolvam universidades, institutos de pesquisa e empresas, 
resultando em produtos e serviços focados em saúde. 

MCT, CNPq, Capes, MDIC, MEC/ 
universidades, instituições de C&T e 
empresas 

 

Para consolidar um sistema de apoio industrial aos sistemas aplicados à 

saúde humana, será necessário para o país dispor de um inventário dos principais 

equipamentos disponíveis, bem como de um portal apontando todas as formas de 

apoio de fomento, proteção à propriedade intelectual, regulação de negócios, 

promoção de colaboração entre stakeholders, entre outras ações. 

A manutenção desses equipamentos e sua atualização visando a 

incrementar sua utilização em condições mais adequadas e competitivas deve ser 

objeto de linhas de ação da Agenda PDP-TIC. A aplicação de recursos nessa 

perspectiva poderá gerar já no curto prazo impactos positivos e significativos sobre as 

comunidades-alvo, acadêmica e industrial.  
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Em espacial para a convergência Bio-Nano-TICs, os principais equipamentos 

usados na caracterização de nanomateriais, são os microscópios eletrônicos de 

transmissão, microscópios eletrônicos de varredura, microscópios de força atômica, 

sistemas para nanolitografia, sistema apuradas de imagens, ultrasom etc. Há pelo 

menos 10 instituições públicas equipadas com esses equipamentos, sendo utilizadas 

principalmente para pesquisa básica.  

As Nanotecnologias e Bioengenharia constituem um conjunto diversificado de 

tecnologias que necessita de instrumentação avançada, desde o nível dos laboratórios 

de grupos até as grandes facilidades nacionais. Torna-se evidente a necessidade de 

equipamentos no estado-da-arte, para que as atividades de P&D, biotecnologia, 

bioinformática e de nanometrologia realizados no Brasil logrem êxito e possam prover 

uma base sustentável para o desenvolvimento industrial.  
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4.3.3. Dimensão Investimentos (INV) 

 

 “Ações de fomento, utilizando os diversos mecanismos de 
apoio disponíveis, de modo a: (i) prover fontes adequadas de 
financiamento, inclusive de natureza não reembolsável, bem 
como fortalecimento do aporte de capital de risco, para a 
formação de empresas ou rede de empresas inovadoras; (ii) 
avaliar a utilização de instrumentos de desoneração tributária 
para a modernização industrial, inovação e exportação nos 
segmentos da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP).” 

A seguir, apresentam-se no Quadro 4.3.3-1 dez ações de suporte relativas 

à Investimentos para o desenvolvimento de sistemas aplicados à saúde humana. 

Quadro 4.3.3-1: Investimentos: ações de suporte ao desenvolvimento de sistemas aplicados à 
saúde humana 
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Criar uma linha de investimento/financiamento contínua e de 
longo prazo em C,T&I, com recursos públicos e privados  

MCT, FINEP, MDIC, MF, BNDES, 
CNPq, Capes, CNI e empresas  

Criar um fundo de recursos públicos e privados para 
irrigação das empresas start-up com desembolsos 
condicionados à apresentação e acompanhamento de um 
plano de negócio. 

MCT, FINEP, MDIC, MF, BNDES, 
MS, SEBRAE, CNI e empresas 

Estimular as iniciativas de venture capital no país por meio 
de alocação de recursos financeiros, realização de parcerias 
com governo e criação de mecanismos de incentivos fiscais. 

MCT, FINEP, MF, BNDES e  
empresas 

Avaliar as estruturas existentes de inovação no país e os 
parques tecnológicos para avaliar como são realizados os 
investimentos. 

MCT, FINEP, MDIC, MS, SEBRAE e 
CNI 

Priorizar editais e programas com foco em projetos de 
desenvolvimento de produtos, processos e serviços 
inovadores, em parceria com empresas desde o início. 

MCT, FINEP, MDIC, BNDES, 
Empresas e CNI 

Alocar maior volume de recursos para operações de capital-
semente (seed capital). 

MCT, FINEP, MDIC, BNDES, MF, 
MS, Minicom e Anatel 

Promover, por meio dos agentes de fomento do governo, a 
consolidação e o fortalecimento das empresas nacionais do 
setor. 

Minicom, Anatel, MF, BNDES, 
MDIC, MCT e FINEP 

Estimular a capitalização de empresas, consórcios e joint-
ventures para viabilizar investimentos no setor . 

MF, BNDES, MS, Minicom, Anatel e 
MDIC 

Desenvolver e capitalizar incubadoras e parques 
tecnológicos articulados com universidades e centros de 
pesquisa.  

MCT, FINEP, MF, BNDES. MS, 
Minicom e  Anatel 

Criar mecanismos de desoneração tributária para as 
empresas na contratação de pessoal, importação de 
componentes e equipamentos. 

Minicom, Anatel, MF, MCT, MS e 
MDIC 

 

O investimento no Brasil ainda é modesto quando comparados com 

investimentos feitos em outros países.  
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Em geral os recursos usados na aquisição de instrumentos são resultado de 

financiamento de agências federais e Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa, 

especialmente as dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 

Minas Gerais. 
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4.3.4. Dimensão Marco regulatório (MR) 

 
 “Ações para aprimorar a legislação e o marco regulatório com 
impactos diretos sobre o desenvolvimento da indústria, de 
forma a facilitar a entrada competitiva de produtos e processos, 
baseados nas novas tecnologias e nos mercados nacional e 
internacional.” 

O Quadro 4.3.4-1 apresenta três ações de suporte relativas ao marco 

regulatório que impactam o desenvolvimento de sistemas aplicados à saúde humana. 

Quadro 4.3.4-1: Marco Regulatório: ações de suporte ao desenvolvimento de sistemas 
aplicados à saúde humana 
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Apreender e sistematizar de forma paritária as necessidades 
da sociedade pela constituição de normas e padrões. 

MS, ANVISA, INMETRO, Minicom, 
Anatel, MCT, MDIC, CNI e 
empresas 

Estimular a constituição de grupos / comissões de estudos 
para elaboração de normas técnicas a partir de fóruns 
acreditados. 

MS, ANVISA, INMETRO, ABNT, 
Minicom, Anatel, MF, MDIC, MCT, 
CNI e empresas 

Implementar mecanismos de mensuração, controle, 
acreditação e rastreabilidade. 

MS, ANVISA, INMETRO, ABNT, 
Minicom, Anatel, MF, MDIC, MCT, 
CNI e empresas 

 

O Brasil encontra-se no estágio de P&D, em voltas com discussões menos 

acaloradas que o resto do mundo sobre marco regulatório, que cujo objetivo ainda é 

apoiar pesquisas multidisciplinares para linhas de diagnóstico, prevenção e tratamento 

de doenças. 

Ao lado do crescimento esperado de novos produtos e tecnologias baseados 

em sistemas à saúde humana, crescem também as preocupações sobre os riscos que 

elas podem provocar, particularmente aos trabalhadores, pela maior exposição a que 

são submetidos em seus ambientes operacionais. Os impactos nocivos e riscos 

potenciais à saúde humana e animal, ao meio ambiente e até em relação ao 

comportamento humano, para algumas aplicações, são ainda pouco conhecidos. 

Em geral e de forma coordenada é necessário promover amplo debate entre 

os envolvidos para a criação de padrões e normas; promover a criação de comissões 

de estudo para a elaboração de normas técnicas e implementar mecanismos de 

mensuração, controle e acreditação. 
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Também faz-se necessário a integração permanente com os padrões 

internacionais e formação de parcerias com os órgãos reguladores dos demais países. 
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4.3.5. Dimensão Aspectos Éticos e de Aceitação pela Sociedade 
(AE) 

 
 “Ações voltadas para os aspectos éticos e socioculturais na 
dimensão da inovação relacionados à incorporação de novas 
tecnologias em produtos, serviços e processos e sua aceitação 
pela sociedade.” 

No Quadro 4.3.5-1, a seguir, propõem-se três ações que deverão ser tomadas 

na dimensão ―Aspectos éticos e de aceitação pela sociedade‖ da Agenda PDP-TIC. 

Quadro 4.3.5-1: Aspectos éticos e de aceitação pela sociedade: ações de suporte ao 
desenvolvimento de sistemas aplicados à saúde humana 

S
it

u
a
ç
ã
o

 a
tu

a
l:

 2
0
0
8

 

Ações Atores 

S
it

u
a
ç
ã
o

 f
u

tu
ra

: 
2
0

2
5

 

Conscientizar a sociedade sobre a importância da proteção 
dos direitos autorais.  

Minicom, Anatel, MCT, MDIC, CNI, 
empresas e instituições de C&T 

Constituir um fórum interinstitucional de debate contínuo 
sobre a percepção pública de produtos das TIC em saúde, 
com a participação da academia, governo e empresas. 

MS, Minicom, Anatel, MDIC, 
BNDES, MCT, FINEP e MF, 
MEC/Universidades e empresas 

Informar adequadamente à sociedade sobre o papel dos 
órgãos reguladores na avaliação do produto das TIC em 
saúde para com isto gerar credibilidade social. 

ANVISA, INMETRO, MS, Minicom, 
Anatel, MDIC, BNDES, MCT, 
FINEP, MF, MEC/Universidades e 
empresas 

O Brasil encontra-se no estágio de P&D, em voltas com discussões menos 

acaloradas que o resto do mundo sobre ética, que cujo objetivo ainda é apoiar 

pesquisas multidisciplinares para linhas de diagnóstico, prevenção e tratamento de 

doenças. 

Precisamente por questões éticas de aceitação pela sociedade, iniciativas de 

normalização e de regulamentação no contexto das nanotecnologias e biotecnologias 

ganham importância a cada dia, na perspectiva de se assegurar à sociedade que seu 

desenvolvimento industrial seja conduzido no futuro segundo um marco seguro, 

responsável e sustentável.  

Por se tratarem de temas especialmente delicados e de difícil compreensão 

pela sociedade em geral, faz-se necessária criação de fóruns credenciados para 

amplo debate das questões envolvidas para conscientização e propostas de 

normatização de padrões e critérios de P, D & I. 
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4.3.6. Dimensão Aspectos de Mercado (AM) 

 
 “Ações focalizando elementos essenciais para a inserção 
competitiva das inovações brasileiras no mercado nacional e 
internacional, cadeias produtivas, redução das barreiras de 
entrada em mercados e outros aspectos mercadológicos” 

Finalmente, o Quadro 4.3.6-1 reúne quatro ações direcionadas para os 

aspectos de mercado relacionados ao desenvolvimento de sistemas aplicados à saúde 

humana. 

Quadro 4.3.6-1:  Aspectos de mercado: ações de suporte ao desenvolvimento de sistemas 
aplicados à saúde humana 

S
it

u
a
ç
ã
o

 a
tu

a
l:

 2
0
0
8

 

Ações Atores 
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 Avaliar e monitorar a utilização do instrumento ―poder de 
compra do Estado‖ para garantir competitividade da indústria 
brasileira.  

MS, Minicom, Anatel, MCT, MDIC, 
MF e  MPOG 

Identificar componentes eletrônicos e outros insumos 
passíveis de fabricação no Brasil. 

MS, Minicom, Anatel, MDIC, 
BNDES, MCT, FINEP, MF, Suframa, 
Abinee e empresas 

Criar um grupo de trabalho nacional, composto por 
representantes do governo e setor empresarial, para 
avaliação contínua dos mercados nacional e internacional de 
TIC em saúde. 

 

MS, Minicom, Anatel, MDIC, 
BNDES, MCT, FINEP, MF, Suframa, 
Abinee e empresas 

Estimular parcerias entre empresas, nacionais e/ou 
internacionais, com vistas à maior competitividade e 
inserção na dinâmica global. 

MS, Minicom, Anatel, MDIC, 
BNDES, MCT, FINEP e MF 

Avanços baseados em componentes de TIC para a saúde humana e na 

convergência de tecnologias Bio-Nano-TIC, devem levar a novas oportunidades de 

negócios. Novas capacidades de modelagem, simulação, imagens médicas 

combinadas com os novos conhecimentos em doenças leva a criação de uma nova 

medicina preventiva. Novos ambientes baseados em TIC para pesquisa biomédica e 

medicina preventiva como computação de rede, modelagem e simulação devem 

seguir linha de inovação e mercado a longo prazo. 

A nanotecnologia é uma promissora fonte na convergência Bio-Nano-TIC, 

permite em conjunto com as TICs, o desenvolvimento de sensores, dispositivos de 

monitoração e instrumentos de análise cada vez menores e eficazes e continuam a 

avançar em direção à comercialização para diversas aplicações industriais, 

ambientais, médicas e militares, mas há ainda muitos obstáculos a superar. 
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5. Conclusões e recomendações 

O estudo prospectivo atingiu seu objetivo maior que foi fornecer as 

bases para a estruturação da Agenda de Desenvolvimento TIC, contemplando 

diretrizes e ações de curto, médio e longo prazo vinculadas ao 

desenvolvimento no país de aplicações mobilizadoras de tecnologias de 

informação e comunicação. As análises apresentadas nos Capítulos 3 foram 

resultantes de um processo participativo e estruturado para esse fim, 

envolvendo cerca de cinqüenta especialistas das diversas áreas de TIC, 

oriundos dos setores acadêmico, empresarial e governamental, além de 

coordenadores e especialistas do CGEE e da ABDI diretamente envolvidos no 

projeto.  

O escopo do estudo compreendeu sete aplicações mobilizadoras de 

TIC, vinte e seis setores da economia e seis dimensões correspondentes aos 

focos de ações de suporte da PDP – TIC, a saber: recursos humanos, 

infraestrutura, investimentos, marco regulatório, aspectos éticos e aspectos de 

mercado. As sete aplicações mobilizadoras foram desdobradas em tópicos, 

perfazendo um total de 61 tópicos associados em função de graus 

diferenciados de maturidade tecnológica ou de impacto competitivo 

sustentável. 

Os 61 tópicos tecnológicos foram avaliados com o auxílio de 

ferramentas avançadas de construção de mapas estratégicos e de gestão de 

portfólio tecnológico, o que permitiu identificar as aplicações mais promissoras 

para o país, por classificar os tópicos segundo dois critérios:  

(i) Sustentabilidade, calculada em função do impacto econômico e 

socioambiental das aplicações potenciais do tópico;  

(ii) Grau de esforço para atingir o posicionamento desenhado no mapa 

tecnológico do Brasil. 

Desse processo estruturado de análise, destacam-se aquelas 

aplicações consideradas estratégicas para o país em quatro níveis:  
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(i) ―apostas‖, referentes a tópicos que foram classificados como de 

alta sustentabilidade e cujos desenvolvimentos requerem alto 

grau de esforço, na grande maioria dos casos devido ao estágio 

embrionário em que se encontram;  

(ii) ―situação ideal‖, quando os tópicos são de alta sustentabilidade 

e seus desenvolvimentos requerem menor esforço, em termos 

comparativos;  

(iii) ―situação desejável‖, quando os tópicos são de alta 

sustentabilidade e seus desenvolvimentos irão exigir um 

esforço médio; e  

(iv) ―situação aceitável‖, quando os tópicos são de média 

sustentabilidade e seus desenvolvimentos irão exigir um 

esforço médio, na maioria dos casos por meio de parcerias e de 

cooperação internacional, devido à configuração dos respectivos 

portfólios de propriedade intelectual, com predominância das grandes 

empresas multinacionais. 

Como pode ser visto no Quadro 5-1, os 61 tópicos, foram 

distribuídos quantitativamente em quatro níveis de posicionamento para a 

tomada de decisão: ―apostas‖ (21 tópicos), ―situação desejável‖ (21 tópicos), 

―situação ideal‖ (3 tópicos) e ―situação aceitável‖ (13 tópicos). Três tópicos 

associados à TV digital interativa situaram-se na posição ―indesejável‖, o que 

indica sua exclusão da agenda de desenvolvimento TIC. 
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Grau de esforço requerido

Ideal:3

Indesejável:2Desejável:2

Desejável:19

indesejávelIndesejável:1

Aceitável:12

Apostas:21

Aceitável:1

Sistemas/Energia e MA: 1

Portfólio tecnológico estratégico das aplicações mobilizadoras de TIC

Sistemas/Rastreabilidade: 2

Sistemas/Rastreabilidade: 2

Sistemas/Segurança: 1 TV Digital Interativa: 1

TV Digital Interativa: 2

Serviços Conv. Telecom: 2

TV Digital Interativa: 3

Sistemas/Segurança: 3

Sistemas/Saúde: 3

Sistemas/Energia e MA: 5

Sistemas/Rastreabilidade: 3
Sistemas/navegabilidade: 7

Serviços Conv. Telecom: 4

TV Digital Interativa: 1

Sistemas/Segurança: 3

Sistemas/Saúde: 2

Sistemas/Energia e MA: 2

Sistemas/Rastreabilidade: 2

Serviços Conv. Telecom: 3

TV Digital Interativa: 3

Sistemas/Segurança: 2

Sistemas/Energia e MA: 1

Sistemas/Rastreabilidade: 3

 

Quadro 5-1: Portfólio tecnológico estratégico das aplicações mobilizadoras de TIC 

 

No primeiro nível, situam-se 21 tópicos considerados como 

―apostas‖, com a seguinte distribuição:  

 Sistemas convergentes de telecomunicações (4 tópicos);  

o ―software para aplicações para convergência‖ (T1g);  

o ―software para dispositivos de convergência de serviços – 

terminais móveis‖ (T1c);  

o ―componentes para dispositivos de convergência de serviços – 

terminais móveis‖ (T1d); e 

o ―power line communication‖ (T1i);  

 TV digital interativa (1 tópico);  

o ―sistemas de visualização para TV digital interativa‖ (T2i); 

  Sistemas aplicados à segurança pública (3 tópicos);  
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o ―videomonitoramento e câmeras inteligentes para segurança 

pública‖ (T3c);  

o ―software de inteligência para segurança pública‖ (T3d); e  

o ―sistemas de detecção e reconhecimento de padrões de vídeo 

para segurança pública‖ (T3i);  

 ―sistemas aplicados à saúde humana (2 tópicos);  

o  ―bioinformática‖ (T4c);  

o ―Bio-Nano-TIC‖ (T4e); 

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente (2 tópicos);  

o ―smart grid – intelligent meters/sensors‖ (T5g); e 

o ―PLCs digitais‖ (T5i);  

 Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira (2 

tópicos) e  

o ―semicondutores: RFID-IC para rastreabilidade‖ (T6a); e 

o ―software de gestão de propriedades/produtores‖ (T6f);  

 Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à navegabilidade (7 

tópicos). 

o  ―sistemas de projeção e visualização aplicados à 

navegabilidade‖ (T7a);  

o ―software de simulação aplicados à navegabilidade‖ (T7b);  

o ―sensores e dispositivos de interação aplicados à 

navegabilidade‖ (T7c);  

o ―circuitos de controle aplicados à navegabilidade‖ (T7d);  

o ―conteúdo digital/ bases de dados aplicadas à navegabilidade‖ 

(T7e);  

o ―software de validação e verificação aplicados à navegabilidade‖ 

(T7f); e 

o ―sistemas de processamento aplicados à navegabilidade‖ (T7g). 

No segundo nível, situam-se apenas 3 tópicos em ―situação ideal‖, ou 

seja, situação na qual com baixo grau de esforço alcança-se alta 

sustentabilidade, com a seguinte distribuição:  

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente (1 tópicos);  

o ―software para geoprocessamento‖ (T5c);  
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 Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira (2 

tópicos) e  

o  ―integração de bancos de dados distribuídos‖ (T6d) e  

o ―software de gestão de sistema nacional‖ (T6e). 

Já no terceiro nível, foram classificados 21 tópicos na posição 

considerada ―desejável‖, com a seguinte distribuição:  

 Sistemas convergentes de telecomunicações (2 tópicos);  

o ―tecnologias de rede e transporte‖ (T1a); e 

o ―tecnologias de rede de acesso‖ (T1b);  

 TV digital interativa (3 tópico);  

o ―terminais de acesso interativos, inclusive portáteis e móveis‖ 

(T2b);  

o ―aplicativos interativos‖ (T2e); e 

o ―sistemas de gestão de conteúdo e de negócios‖ (T2j);  

 Sistemas aplicados à segurança pública (3 tópicos);  

o ―biometria‖ (T3a);  

o ―RFID aplicado à segurança pública‖ (T3b); e 

o ―sistemas de monitoramento e bloqueio de sinais‖ (T3f);  

 Sistemas aplicados à saúde humana (3 tópico);  

o ―informática em saúde‖ (T4a);  

o ―telemedicina e telessaúde‖ (T4b); e 

o ―engenharia biomédica‖ (T4d);  

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente (5 tópicos);  

o ―sistemas de detecção de vazamentos de produtos químicos‖ 

(T5a);  

o ―sistemas de controle e automação inteligentes‖ (T5b);  

o ―sistemas de detecção de gases potencialmente perigosos‖ 

(T5e);  

o ―redes sensoriais (zigbee)‖ (T5f); e 

o ―sistemas de controle de perdas de energia‖ (T5j);   

 Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira (5 

tópicos) e  

o ―equipamentos de leitura em baixa freqüência‖ (T6b);   

o ―comunicação sem fio para propriedades rurais‖ (T6g);  
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o ―dispositivos biométricos para gado e seus leitores‖ (T6k);  

o ―criptografia/segurança na transmissão de dados‖ (T6c) e  

o ―georreferenciamento‖ (T6h). 

Na posição considerada ―aceitável‖, situam-se 13 tópicos‖, com a 

seguinte distribuição:  

 Sistemas convergentes de telecomunicações (3 tópicos);  

o ―cloud computing / datacenters / oferta de serviços sob 

demanda‖ (T1e); 

o ―plataformas de distribuição de serviços convergentes‖ (T1f); e 

o ―sistemas de suporte à operação e aos negócios‖ (T1h);  

 TV digital interativa (3 tópico);  

o ―middleware de interatividade‖ (T2a);  

o ―sistemas de transmissão para TV digital interativa‖ (T2f); e 

o ―soluções para segurança para transações eletrônicas via TV 

digital interativa‖ (T2h);  

 Sistemas aplicados à segurança pública (3 tópicos);  

o ―conexão ultra-segura‖ (T3e);  

o ―sistemas avançados de bancos de dados‖ (T3h); e 

o ―redes integradas de telecomunicações‖ (T3g); 

 Sistemas aplicados à energia e meio ambiente (1 tópicos); 

o ―software para sísmica‖ (T5d); 

 Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira (3 

tópicos) e  

o ―aerofotometria de precisão‖ (T6i);  

o ―dispositivos para países tropicais e seus leitores‖ (T6j) e  

o ―dispositivos de freqüência não proibitiva para animais e seus 

leitores‖ (T6l). 

Finalmente, os três tópicos associados à TV digital interativa que se 

situam na posição ―indesejável‖ e que não devem ser considerados para efeito 

da implantação da Agenda de Desenvolvimento TIC, com a seguinte 

distribuição:  

 TV digital interativa (3 tópico); 
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22% - posição 

aceitável

5% - posição 

indesejável

5% - posição ideal 

35% - posição 

desejável

33% - apostas  

o ―circuitos integrados para TV digital interativa‖ (T2c);  

o ―ferramentas de desenvolvimento‖ (T2d) e  

o ―soluções para proteção de direitos autorais‖ (T2g).  

A Figura 5-1 apresenta a distribuição percentual dos 61 tópicos 

analisados, segundo sua posição no portfólio tecnológico estratégico das 

aplicações mobilizadoras de TIC. Observa-se um excelente balanceamento 

entre os tópicos considerados apostas (33%) e os situados na posição 

desejável (35%) e posição aceitável (22%), respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 5-1: Gráfico do portfólio tecnológico estratégico das aplicações mobilizadoras de TIC 

O Quadro 5-1 apresenta uma síntese geral das conclusões deste 

estudo, incluindo dados comparativos sobre o estágio de desenvolvimento em 

que se encontram os 61 tópicos no mundo e no Brasil, no período 2008-2010. 

O horizonte de curto prazo foi o escolhido para integrar esse quadro-resumo, 

pelo fato de que grande parte das ações de suporte deverão ser mobilizadas 

nesse período, para que o país possa aproveitar efetivamente as vantagens 

potenciais referentes aos tópicos que hoje se encontram em estágio pré-

competitivo, em nível mundial. Isso porque um elevado percentual das 

aplicações classificadas como ―apostas‖ encontram-se na situação pré-

competitiva e com grau de maturidade embrionária (primeiro nível do Quadro 

5-1). 

O alto grau de inovação associado a futuras mudanças em produtos 

e processos industriais geradas pelo avanço das aplicações mobilizadoras de 

TIC identificadas como ―apostas‖ neste estudo poderá causar a obsolescência 
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de diversos produtos e processos que hoje estão em uso. Em áreas 

emergentes, como em diversos casos aqui analisados, torna-se fundamental 

que sejam traçadas estratégias flexíveis de investimento envolvendo governo, 

empresas, universidades e instituições de C&T. 

Se por um lado é importante administrar as incertezas, barreiras e 

riscos associados às aplicações classificadas como ‖apostas‖, por outro lado o 

portfólio geral, abrangendo os 61 tópicos, mostrou-se bem balanceado, o que 

propicia ao país o aproveitamento de diversas oportunidades nos demais 

nonantes do portfólio (Figura 5-1). Um portfólio tecnológico estratégico com 

essas características favorece significativamente o cumprimento das ações e 

metas propostas no Capítulo 4 e o engajamento oportuno e em tempo hábil 

dos diversos atores sugeridos na Agenda, em torno das trajetórias 

preconizadas nos respectivos mapas tecnológicos representados ao longo 

deste documento. 

A Agenda volta-se para o aproveitamento das aplicações mais 

promissoras das aplicações mobilizadoras de TIC, em três níveis distintos de 

exigências de recursos, e buscará promover a articulação e o engajamento 

dos mais diversos atores, por meio das ações de suporte propostas para as 

seis dimensões de Desenvolvimento TIC. Isso porque, por um lado, os 

pesquisadores precisam de apoio e orientação desde as fases iniciais 

mostradas nos mapas tecnológicos (pesquisa pré-competitiva), até a 

antecipação de oportunidades comerciais e conseqüente materialização dos 

resultados de P&D em inovações de produtos e processos, que gerem 

impactos sociais, ambientais ou econômicos para o país. Por outro lado, as 

empresas necessitam de uma maior integração com o ambiente acadêmico 

para gerar novas oportunidades de transferência para o setor sócio-produtivo 

dos promissores resultados, como visto neste estudo, em relação à produção 

científica nacional. Os gargalos discutidos e apontados em todos os capítulos 

específicos dos setores analisados (Capítulos 3) merecem atenção especial 

por parte do governo, especialmente quando estiverem associados a 

atividades nas quais o país tem ou poderá vir a ter posicionamento competitivo 

sustentável na cena internacional. Essas indicações podem ser visualizadas 
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nas figuras referentes aos portfólios tecnológicos estratégicos das sete 

aplicações mobilizadoras abordadas neste estudo. 

A agenda de desenvolvimento TIC proposta neste estudo 

contemplou um conjunto consistente de ações, que foram consideradas 

necessárias para fortalecer o posicionamento do Brasil como um país capaz de 

desenvolver e aplicar, de modo sustentável, aplicações mobilizadoras de 

tecnologias de informação e comunicação voltadas para os setores focalizados 

neste estudo prospectivo. 

Apresentam-se, a seguir, as recomendações do Estudo Prospectivo: 

i. Divulgar e difundir os resultados do Estudo Prospectivo de 

Desenvolvimento TIC, de forma a se obter uma avaliação mais 

ampla das indicações estratégicas junto aos órgãos 

governamentais, à academia, às empresas e à sociedade em 

geral; 

ii. Possibilitar a efetiva incorporação dos resultados nos processos 

decisórios associados ao cumprimento das metas estabelecidas 

nos cinco Subprogramas do Programa Mobilizador em TIC, que 

integram a Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP; 

iii. Possibilitar o efetivo alinhamento e incorporação das proposições 

de ações que integram a Agenda de Desenvolvimento TIC às 

iniciativas em curso e previstas no Programa Mobilizador em TIC 

que integra a Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP; 

iv. Aprofundar a análise sociotécnica das trajetórias dos tópicos 

abordados, de modo a identificar mecanismos de gestão 

tecnológica, de investimentos em C, T&I e regulamentação 

adequados ao desenvolvimento dos mesmos, considerando as 

incertezas, riscos e gargalos identificadas ao longo do Estudo 

Prospectivo; 

v. Monitorar de forma sistemática o desenvolvimento, em nível 

mundial e nacional, dos tópicos abordados, especialmente os 20 
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tópicos considerados como ―apostas‖ no portfólio tecnológico 

estratégico. 

Finalmente, cabe ressaltar que o Estudo Prospectivo congregou os 

resultados de um esforço coletivo, envolvendo cerca de 50 representantes de 

instituições acadêmicas, de centros de P&D, da indústria e do governo que 

atuam diretamente nos campos abordados neste documento.  
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ANEXO A – Participantes da Oficina de Trabalho: "Visão de Futuro e Agenda TIC: 2008-
2025" 

 

Oficina de Trabalho: "Visão de Futuro e Agenda TIC: 2008-2025" - CGEE/ABDI 

Realização: 04 e 05 de novembro de 2008, no Hotel Mercure, Brasília – DF 

 

Grupo 1 -  Serviços convergentes de telecomunicações 

Ponto focal: Fatima Ludovico (CGEE)  

Alexandre Barragat (FINEP),  

Antonio Carlos Bordeaux Rego (CPQD),  

Edmundo Machado de Oliveira (BRASSCOM),  

Fernando William Cruz (UCB),  

João Kitahara (BRISA),  

Mario Ripper (LSI-TEC/USP),  

Rafael Vitor Rodrigues Pina Pereira (DIGITRO), 

Sabrina Borges (ABNT), 

Rosângela Olyntho (CERTI) 

Sergio Takeo Kofuji (LSI-TEC) 

 

Grupo 2 -  TV digital interativa 

Consultor-âncora: Renato Favilla (Consultor - LINEAR) 

Fernando Ostuni-Guathier (UFSC) 

Henrique de Oliveira Miguel (MCT) 

Laércio Aniceto Silva (CERTI) 

Luiz da Silva Mello (INMETRO) 

Marcelo Otte (CERTI) 

Marina Szapiro (FINEP) 

Braz Izaias Silva (TOTVS) 

Ruben Delgado (ASSESPRO) 

Vitor Mammanna (CTI) 

 

Grupo 3 - Sistemas aplicados à segurança pública 

Consultora-âncora: Maria Ângela do Rêgo Barros (ANPEI) 

Cristiano Curado Guedes, (MJ - Min. Justiça)  

Luciano Cardim (MOTOROLA),  

Reinaldo Las Cazas (MJ / INFOSEG), 

Sergio Barcelos Theotonio (INPI) 

Simone Carla Mosena (DIGITRO) 
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Lanna Dioum (ABDI) 

Claudia Cunha (CESAR),  

 

 

Grupo 4 -Sistemas aplicados à  saúde humana 

Consultor-âncora: Cleidson Cavalcante (UFSC) 

Claudia Wirz Leite As (Ms – Min. Saúde),  

Eduardo Moresi (UCB),  

José Antonio Iturri de La Mata (CASSI),  

José Henrique Menezes (IBM)  

Josué Laguardia (FIOCRUZ) 

Marcelo Knörich Zuffo (LSI Tec/USP) 

 

Grupo 5 -  Sistemas aplicados à energia e meio ambiente 

Consultor-âncora: André Nudel Albagli (PETROBRAS) 

Antonio José Lopes Botelho (SUFRAMA) 

Elton Tiepolo (IBM) 

Hernan José Valenzuela Rojas (SUFRAMA) 

Paulo Leonelli (MME) 

Regina Maria Vinhais Gutierrez (BNDES)  

 

Grupo 6 -  Sistemas de rastreabilidade de animais, alimentos e madeira  

Consultor-âncora: Orlando Silva (ZKITTA AGROSOFT),  

José Ricardo Ramos Sales (SDP/MDIC), 

Maria Alexandra Cunha (PUC-PARANÁ),  

Paulo Roberto Leão (UCB) 

Wesley Alves Pereira (SUFRAMA) 

 

Grupo 7 - Sistemas eletrônicos e de simulação aplicados à navegabilidade 

Consultor-âncora: Gerson Gomes Cunha (UFRJ) 

José Felício da Silva (UCB) 

Lilian Ribeiro Mendes  (BNDES) 

Lourdes Brasil (CONSULTOR) 

Ney Gilberto Leal (ASSESPRO-DF) 
 

Coordenação geral 

Pedro Alem (ABDI) 
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ANEXO B - Insituições de Pesquisa Tecnológica no Brasil. 

 

Insituições de Pesquisa Tecnológica no Brasil. 

Fonte ABIPTI. 

Disponível em: http://www.abipti.org.br/Site/abipti.html  

 

Insituições de Pesquisa tecnológica 

AC FUNTAC - Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (AC) 
 

http://www.funtac.ac.gov.br 

AC IEL/AC - Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Acre (AC)  
 

http://www.ielac.org.br 

AC SENAI/AC - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / 
Departamento Regional (AC)  

http://www.fieac.org.br 

AL FAPEAL - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas 
(AL)  

http://www.fapeal.br 

AL FEJAL - Fundação Educacional Jayme de Altavila (AL) 
 

http://www.fejal.br 

AL INBAMBU - Instituto do Bambu (AL) 
 

http://www.institutodobambu.org.br 

AM CT-PIM - Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Pólo 
Industrial de Manaus 

http://www.ctpim.org.br 

AM FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (AM) 

http://www.fapeam.am.gov.br 

AM FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação 
Tecnológica (AM) 

http://www.fucapi.br 

AM GENIUS - Genius Instituto de Tecnologia (AM) 
 

http://www.genius.org.br 

AM INdT/AM - Instituto Nokia de Tecnologia (AM) 
 

http://www.indt.org.br 

AM INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (AM) 
 

http://www.inpa.gov.br  

AM SECT/AM - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (AM) 
 

http://www.sect.am.gov.br 

AM Unisol – Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões 
(CBA/SUFRAMA) (AM) 

http://www.suframa.gov.br 

AP IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado 
do Amapá (AP) 

http://www.iepa.ap.gov.br 

AP SETEC - Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (AP) http://www.setec.ap.gov.br  

BA CEPED - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (BA) http://www.ceped.br 

BA EBDA - Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. (BA)  http://www.ebda.ba.gov.br  

BA FAPESB - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 
(BA) 

http://www.fapesb.ba.gov.br 

BA IDR/SISAL - Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal (BA)  http://www.idrsisal.org.br 

BA IEL/BA - Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional da Bahia (BA) 
 

http://www.fieb.org.br 

BA IRT - Instituto Recôncavo de Tecnologia (BA) 
 

http://www.reconcavotecnologia.org.br  

BA SECTI/BA - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (BA) 
 

http://www.secti.ba.gov.br 

CE AEC - Associação Educacional Cearense (CE) http://www.aec.edu.br 

CE FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 
Hídricos (CE) 

http://www.funceme.br 

CE IEL/CE - Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Ceará (CE) 
 

http://www.sfiec.org.br 

CE IEPRO - Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE (CE) 
 

http://www.iepro.org.br  

CE INSTITUTO ATLÂNTICO - Instituto Atlântico (CE)  
 

http://www.atlantico.com.br 

CE ITS - Instituto Terra Social (CE) 
 

http://www.terrasocial.com.br  
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CE NUTEC - Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (CE) 
 

http://www.nutec.ce.gov.br 

CE SENAI/CE - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / 
Departamento Regional (CE) 

http://www.sfiec.org.br 

DF ABEAS - Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior 
(DF) 

http://www.abeas.com.br  

DF ABRAIC - Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência 
Competitiva (DF) 

http://www.abraic.org.br 

DF ADIMB - Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 
Mineral Brasileira (DF) 

http://www.adimb.com.br 

DF AEB - Agência Espacial Brasileira (DF) http://www.aeb.gov.br  

DF ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (DF)  

http://www.anprotec.org.br  

DF BRISA/DF - Sociedade para o Desenvolvimento da Tecnologia da 
Informação (DF)  

http://www.brisa.org.br 

DF CEPESC/ABIN - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a 
Segurança das Comunicações / ABIN (DF) 

http://www.abin.gov.br  

DF CONSECTI - Conselho Nacional de Secretários Estaduais para 
Assuntos de CT&I (DF) 

http://www.consecti.org.br 

DF CPRM - Serviço Geológico do Brasil (DF)  http://www.cprm.gov.br 

DF EMBRAPA/SEDE - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária / 
SEDE (DF) 

http://www.sede.embrapa.br/ 

DF FAP/DF - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (DF) 
 

http://www.fap.df.gov.br 

DF FINATEC - Fundação de Empreendimentos Científicos e 
Tecnológicos (DF) 

http://www.finatec.com.br 

DF FUNADESP - Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino 
Superior Particular (DF) 

http://www.funadesp.org.br  

DF IBGM - Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (DF) 
 

http://www.ibgm.com.br 

DF IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(DF) 

http://www.ibict.br 

DF IEL NACIONAL - Instituto Euvaldo Lodi / NACIONAL (DF) 
 

http://www.iel.cni.org.br 

DF IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DF) 
 

http://www.iphan.gov.br  

DF LPF/IBAMA - Laboratório de Produtos Florestais / IBAMA (DF) 
 

http://www.ibama.gov.br 

DF RITLA - Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (DF) 
 

http://www.ritla.net 

DF SecCTM - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da 
Marinha (DF)  

https://www.secctm.mar.mil.br/missao.p
hp 

DF SENAI NACIONAL - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / 
NACIONAL (DF) 

http://www.dn.senai.br 

ES CDV - Companhia de Desenvolvimento de Vitória (ES) http://www.vitoria.es.gov.br/cdv/index.as
p 

ES CETCAF - Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café (ES)  http://www.cetcaf.com.br 

ES IJSN – Instituto Jones dos Santos Neves (ES) http://www.ijsn.es.gov.br 

ES SECT/ES - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (ES) 
 

http://www.es.gov.br 

GO FURNAS/DCT.T - Furnas Centrais Elétricas / DCT.T (GO) http://www.furnas.com.br 

GO SECTEC/GO - Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de 
Goiás (GO) 

http://www.sectec.go.gov.br 

MA CLA/CTA - Centro de Lançamento de Alcântara (MA) http://www.cla.aer.mil.br 

MA FAPEMA - Fundação de Amparo a Pesq. E ao Desenvolvimento. 
Cientifico e Tecnológico (MA)  

http://www.fapema.br 

MA SAGRIMA – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca 
(MA) 

 

MG CDTN/CNEN - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear / http://www.cdtn.br 
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CNEN (MG) 

MG CETEC - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (MG) 
 

http://www.cetec.br 

MG CRITT/UFJF - Centro Regional de Inovação e Transferência de 
Tecnologia / UFJF (MG) 

http://www.critt.ufjf.br 

MG FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (MG) 

http://www.fapemig.br 

MG FTRIANG - Fundação Triângulo de Pesquisa e Desenvolvimento 
(MG)  

http://www.fundacaotriangulo.com.br  

MG FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (MG) 
 

http://www.fundep.ufmg.br 

MG FURNAS/CTE.O - Furnas Centrais Elétricas (MG) 
 

http://www.furnas.com.br 

MG XSTRATA - Xstrata Brasil Explorção Mineral LTDA (MG) 
 

http://www.xtrata.com.br  

MS FUNDECT - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, 
Ciência e Tecnologia do Estado de MS (MS)  

http://www.fundect.ms.gov.br  

MT FAPEMAT - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato 
Grosso (MT) 

http://www.fapemat.mt.gov.br 

MT Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso (MT) 

http://www.cefetmt.br/cefetmtnovo/page/
base/index.jsp 

MT SECITEC/MT - Secretaria de Estado e de Ciência e Tecnologia 
(MT)  

http://www.secitec.mt.gov.br  

PA FAPESPA - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará 
(PA) 

http://www.fapespa.pa.gov.br  

PA MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi (PA) 
 

http://www.museu-goeldi.br 

PA SEDECT/PA – Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência 
e Tecnologia (PA) 

http://www.sedect.pa.gov.br  

PB ATECEL - Associação Técnico-Científica Ernesto Luiz de Oliveira 
Júnior (PB) 

http://www.atecel.org.br 

PB CAM/SENAI - Centro de Ações Móveis (PB)  http://www.fiepb.com.br  

PB CINEP - Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (PB)  
 

http://www.cinep.com.br 

PB CITI/SENAI - Centro de Inovação e Tecnologia Industrial (PB) http://www.fiepb.com.br  

PB CTCC/SENAI - Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado 
Albano Franco / SENAI (PB) 

http://www.ctcc.senai.br 

PB FAPESQ - Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba - 
PB 

http://www.fapesq.rpp.br  

PB IEL/PB - Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional da Paraíba (PB) 
 

http://www.ielpb.org.br 

PB INSA - Instituto do Semi-Árido Celso Furtado (PB) 
 

http://www.insa.gov.br 

PB ORC/SENAI - Centro de Educação Profissional "Odilon Ribeiro 
Coutinho" (PB)  

http://www.fiepb.com.br/ 

PB PaqTcPB - Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PB) 
 

http://www.paqtc.rpp.br/ 

PB SECTMA/PB - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e do 
Meio Ambiente (PB) 

http://www.paraiba.pb.gov.br 

PB SENAI/BAYEUX - Centro de Educação Profissional de Bayeux (PB)  
 

http://www.fiepb.com.br 

PB SENAI/PB - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / 
Departamento Regional (PB) 

http://www.fiepb.com.br 

PB SENAI/STENIO - Centro de Educação Profissional "Stenio Lopes" 
(PB)  

http://www.fiepb.com.br 

PE NECTAR - Núcleo de Empreendimentos em Ciência, Tecnologia e 
Artes (PE) 

http://www.nectar.org.br 

PE CEFET/PE - Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina 
(PE) 

http://www.cefetpet.br 

PE CESAR - Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (PE) http://www.cesar.org.br 

PE CRCN/CNEN - Centro Regional de Ciências Nucleares (PE) http://www.cnen.gov.br 
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PE FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado 
de Pernambuco (PE) 

http://www.facepe.br 

PE IEL/PE - Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional de Pernambuco 
(PE) 

http://www.ielpe.org.br 

PE IPA - Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (PE) 
 

http://www.ipa.br 

PE ITEP - Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco (PE) 
 

http://www.itep.br 

PE SECTMA/PE - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e 
Meio Ambiente (PE) 

http://www.sectma.pe.gov.br 

PE SENAI/PE - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / 
Departamento Regional (PE) 

http://www.pe.senai.br 

PI CEFET/PI - Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (PI) http://www.cefetpi.br 

PI FUNDAPE - Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, 
Ensino e Extensão do Piauí (PI) 

http://www.fundape.org.br 

PI SETDETUR - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Econômico, Tecnológico e Turismo (PI) 

http://www.sectec.pi.gov.br 

PR CITS - Centro Internacional de Tecnologia de Software (PR) 
 

http://www.cits.br 

PR FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - Fundação Araucária de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná (PR) 

http://www.fundacaoaraucaria.org.br 

PR FUNDETEC - Fundação para o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (PR) 

http://www.fundetec.org.br 

PR FUNTEC - Fundação para o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico de Toledo (PR) 

 

PR IBQP - Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Paraná 
(PR) 

http://www.ibqp.org.br 

PR IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná (PR)  
 

http://www.ipem.pr.gov.br 

PR LACTEC - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (PR) 
 

http://www.lactec.org.br 

PR PROINTER - Instituto Prointer (PR) 
 

http://www.prointer.com.br 

PR SETI - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (PR)  
 

http://www.seti.gov.br 

PR SUDOTEC - Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e 
Industrial do Sudoeste do Paraná (PR)  

http://www.sudotec.org.br 

PR TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná (PR) 
 

http://www.tecpar.br 

RJ ABEM - Associação Brasileira de Engenharia Militar (RJ) 

 

http://www.engmil.org.br 

RJ CASB-RJ - Centro Ann Sullivan do Brasil (RJ)  

 

http://www.casb-rj.org.br 

RJ CEBRI - Centro Brasileiro de Relações Internacionais (RJ) 

 

http://www.cebri.org.br 

RJ CENPES/PETROBRAS - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
Leopoldo A. Miguez de Mello / PETROBRAS (RJ) 

http://www.petrobras.com.br 

RJ CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (RJ) 

 

http://www.cepel.br 

RJ CETEM - Centro de Tecnologia Mineral (RJ) 

 

http://www.cetem.gov.br 

RJ COPPETEC/UFRJ - Coordenação de Projetos, Pesquisas e 
Estudos Tecnológicos / UFRJ (RJ) 

http://www.coppe.ufrj.br 

RJ CTEx - Centro Tecnológico do Exército (RJ)  

 

http://www.ctex.eb.br 

RJ ELETROBRÁS - Eletrobrás Termonuclear Eletronuclear (RJ) 
 

http://www.eletronuclear.gov.br 

RJ FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (RJ) 
 

http://www.ioc.fiocruz.br 
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RJ IBDE - Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico (RJ) 
 

http://www.ibde.org.br 

RJ IEAPM - Insituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (RJ) 
 

http://www.ieapm.mar.mil.br 

RJ IEN - Instituto de Engenharia Nuclear (RJ) 
 

http://www.ien.gov.br 

RJ IMPA - Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e 
Aplicada (RJ) 

http://www.impa.br 

RJ INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (RJ) 

http://www.inmetro.gov.br 

RJ INT - Instituto Nacional de Tecnologia (RJ) 
 

http://www.int.gov.br 

RJ IRD - Instituto de Radioproteção e Dosimetria (RJ) 
 

http://www.ird.gov.br  

RJ LATEC - Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio 
Ambiente da UFF (RJ) 

http://www.latec.uff.br 

RJ LNCC - Laboratório Nacional de Computação Científica (RJ) 
 

 

RJ MARINTEK do Brasil Ltda http://www.sintef.no/Projectweb/MARINT
EK-do-Brasil-Ltda 

RJ MAST -Museu de Astronomia e Ciências Afins (RJ) 
 

http://www.mast.br 

RJ ON - Observatório Nacional (RJ) 
 

http://www.on.br 

RJ SBM - Sociedade Brasileira de Metrologia (RJ) 
 

http://www.metrologia.org.br 

RJ SECTI/RJ - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (RJ) 

http://www.cienciaetecnologia.rj.gov.br 

RJ SENAI/RJ - CTS Ambiental – Centro de Tecnologia SENAI-RJ 
Ambiental 

http://www.firjan.org.br 

RJ SENAI/RJ - CTS Alimentos e Bebidas – Centro de Tecnologia 
SENAI-RJ Alimentos e Bebidas 

http://www.firjan.org.br 

RJ SENAI/RJ - CTS Euvaldo Lodi – Centro de Tecnologia SENAI-RJ 
Euvaldo Lodi 

http://www.firjan.org.br 

RJ SENAI/RJ - CTS Solda – Centro de Tecnologia SENAI-RJ Solda 

 

http://www.firjan.org.br 

RJ SENAI/RJ - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (RJ) 
 

http://www.firjan.org.br 

RJ TELECOM - Associação Brasileira de Telecomunicações (RJ) http://www.telecom.org.br 

RN CLBI/CTA - Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (RN) http://www.clbi.cta.br 

RN CTGÁS/SENAI - Centro de Tecnologia do Gás / SENAI (RN) http://www.ctgas.com.br 

RN FAPERN - Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Norte (RN)  

http://www.fapern.rn.gov.br 

RN FUCERN - Fundação de Apoio a Educação e Desenvolvimento 
Tecnológico (RN) 

http://www.funcern.br 

RO IEL/RO - Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional de Rondonia 
(RO) 

http://www.iel-ro.org.br 

RO SEPLAN – Secretaria de Estado do planejamento e Coordenação 
Geral (RO) 

http://www.seplan.ro.gov.br 

RR EMBRAPA/CPAFRR – Centro de Pesquisa Agroflorestal de  
Roraima (RR) 

http://www.cpafrr.embrapa.br 

RR FEMACT - Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia de Roraima (RR)  

http://www.femact.rr.gov.br 

RS CIENTEC - Fundação de Ciência e Tecnologia (RS) http://www.cientec.rs.gov.br 

RS EMBRAPA/CPPSul – Embrapa Pecuária Sul (RS) 
 

http://www.cppsul.embrapa.br 

RS FATEC - Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (RS) 
 

http://www.fatec.ufsm.br 

RS IBTeC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro Claçados e 
Artefatos (RS) 

http://www.ibtec.org.br 

RS SENAI/RS - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / 
Departamento Regional (RS) 

http://www.rs.senai.br 

http://www.ibde.org.br/
http://www.ibde.org.br/
http://www.ieapm.mar.mil.br/
http://www.ieapm.mar.mil.br/
http://www.ien.gov.br/
http://www.ien.gov.br/
http://www.impa.br/
http://www.impa.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.int.gov.br/
http://www.int.gov.br/
http://www.ird.gov.br/
http://www.ird.gov.br/
http://www.ird.gov.br/
http://www.latec.uff.br/
http://www.latec.uff.br/
http://www.lncc.br/
http://www.lncc.br/
http://www.sintef.no/Projectweb/MARINTEK-do-Brasil-Ltda/
http://www.mast.br/
http://www.mast.br/
http://www.on.br/
http://www.on.br/
http://www.metrologia.org.br/
http://www.metrologia.org.br/
http://www.cienciaetecnologia.rj.gov.br/
http://www.cienciaetecnologia.rj.gov.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.telecom.org.br/
http://www.clbi.cta.br/
http://www.ctgas.com.br/
http://www.fapern.rn.gov.br/
http://www.fapern.rn.gov.br/
http://www.funcern.br/
http://www.funcern.br/
http://www.iel-ro.org.br/
http://www.iel-ro.org.br/
http://www.seplan.ro.gov.br/
http://www.seplan.ro.gov.br/
http://www.cpafrr.embrapa.br/
http://www.cpafrr.embrapa.br/
http://www.femact.rr.gov.br/
http://www.femact.rr.gov.br/
http://www.cientec.rs.gov.br/
http://www.cppsul.embrapa.br/
http://www.cppsul.embrapa.br/
http://www.fatec.ufsm.br/
http://www.fatec.ufsm.br/
http://www.ibtec.org.br/
http://www.ibtec.org.br/
http://www.rs.senai.br/
http://www.rs.senai.br/
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SC CERTI - Fundação Centros de Referência em Tecnologias 
Inovadoras (SC) 

http://www.certi.org.br 

SC CTCmat - Centro de Tecnologia em Materiais (SC) http://www.sc.senai.br 

SC FAPESC – Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica 
do Estado de Santa Catarina (SC)  

http://www.fapesc.rct-sc.br 

SC INSTITUTO GENE - Instituto Gene Blumenau (SC) 
 

http://www.institutogene.org.br 

SC INSTITUTO STELA - Instituto Stela (SC) 
 

http://www.stela.org.br 

SE EMBRAPA/CPATC - Tabuleiros Costeiros - EMBRAPA/SE  

SE FAPITEC/SE - Fundação de Apoio à pesquisa e à Inovação 
Tecnológica do Estado de Sergipe (SE) 

http://www.fapitec.se.gov.br 

SE ITP/Unit - Instituto de Tecnologia e Pesquisa / Unit (SE) 
 

http://www.itp.org.br 

SE ITPS - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe 
(SE) 

http://www.itps.se.gov.br 

SE NEPEN - Núcleo de Estudos e Pesquisas do Nordeste (SE) 
 

http://www.nepen.org.br 

SP ABC - Associação Brasileira de Cerâmica (SP)  http://www.abceram.org.br 

SP ABENDI - Associação Brasileira de Ensaios não Destrutivos e 
Inspeção (SP) 

http://www.abendi.org.br 

SP ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química (SP) http://www.abiquim.org..br 

SP ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 
(SP)  

http://www.abit.org.br 

SP ABNT/SP - Associação Brasileira de Normas Técnicas (SP) http://www.abnt.org.br 

SP ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (SP) http://www.abtcp.org.br 

SP ABTLuS/LNLS - Associação Brasileira de Tecnologia de Luz 
Síncrotron / LNLS (SP) 

http://www.lnls.br 

SP ANIMASEG - Associação Nacional da Indústria de Material de 
Segurança e Proteção ao Trabalho (SP) 

http://www.animaseg.com.br 

SP ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Engenharia das Empresas Inovadoras (SP)  

http://www.anpei.org.br 

SP APTA - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (SP) http://www.apta.sp.gov.br 

SP CENPATEC - Central Paulista de Excelência em Tecnologia, 
Pesquisa e Inovação (SP) 

http://www.cenpatec.org.br 

SP CTI – Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (SP) http://www.cti.gov.br 

SP CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Telecomunicações (SP) 

http://www.cpqd.com.br 

SP CTA - Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial (SP) http://www.cta.br 

SP EJBio - Empresa Júnior de Biologia Mackenzie (SP)  http://www.mackenzie.com.br/universida
de/exatas/ejbio 

SP EMBRAPA/CNPMA – Embrapa Meio Ambiente (SP) 
 

http://www.cnpma.embrapa.br 

SP FAJ - Instituto Educacional Jaguary (SP) 
 

http://www.faj.br 

SP FEALQ - Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (SP)  http://www.fealq.org.br 

SP FIT - Flextronics Instituto de Tecnologia (SP)  
 

http://www.fit-tecnologia.org.br 

SP FUNDAG - Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola (SP) 
 

http://www.fundag.br 

SP GEEV/CTA - Grupo Especial de Ensaios em Vôo (SP)  
 

http://www.cta.br 

SP GIA/CTA - Grupo de Infraestrutura e Apoio (SP) 
 

http://www.cta.br 

SP IAE/CTA - Instituto de Aeronáutica e Espaço (SP) 
 

http://www.iae.cta.br 

SP IBCT - Instituto Bandeirantes de Ciência e Tecnologia (SP) 
 

http://www.policamp.edu.br 

SP IBT - Instituto Barretos de Tecnologia (SP) 
 

http://www.ibt.org.br 

SP IEAv/CTA - Instituto de Estudos Avançados (SP) 
 

http://www.ieav.cta.br 

http://www.certi.org.br/
http://www.certi.org.br/
http://www.sc.senai.br/
http://www.fapesc.rct-sc.br/
http://www.fapesc.rct-sc.br/
http://www.institutogene.org.br/
http://www.institutogene.org.br/
http://www.stela.org.br/
http://www.stela.org.br/
http://www.fapitec.se.gov.br/
http://www.fapitec.se.gov.br/
http://www.itp.org.br/
http://www.itp.org.br/
http://www.itps.se.gov.br/
http://www.itps.se.gov.br/
http://www.nepen.org.br/
http://www.nepen.org.br/
http://www.abceram.org.br/
http://www.abendi.org.br/
http://www.abendi.org.br/
http://www.abiquim.org..br/
http://www.abit.org.br/
http://www.abit.org.br/
http://www.abnt.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.lnls.br/
http://www.lnls.br/
http://www.animaseg.com.br/
http://www.animaseg.com.br/
http://www.anpei.org.br/
http://www.anpei.org.br/
http://www.apta.sp.gov.br/
http://www.cenpatec.org.br/
http://www.cenpatec.org.br/
http://www.cti.gov.br/
http://www.cpqd.com.br/
http://www.cpqd.com.br/
http://www.cta.br/
http://www.mackenzie.com.br/universidade/exatas/ejbio
http://www.cnpma.embrapa.br/
http://www.cnpma.embrapa.br/
http://www.faj.br/
http://www.faj.br/
http://www.fealq.org.br/
http://www.fit-tecnologia.org.br/
http://www.fit-tecnologia.org.br/
http://www.fundag.br/
http://www.fundag.br/
http://www.cta.br/
http://www.cta.br/
http://www.cta.br/
http://www.cta.br/
http://www.iae.cta.br/
http://www.iae.cta.br/
http://www.policamp.edu.br/
http://www.policamp.edu.br/
http://www.ibt.org.br/
http://www.ibt.org.br/
http://www.ieav.cta.br/
http://www.ieav.cta.br/
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SP IFI/CTA - Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (SP) 
 

http://www.ifi.cta.br 

SP IMT - Instituto Mauá de Tecnologia (SP) 
 

http://www.maua.br 

SP INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (SP) 
 

http://www.inpe.br 

SP INSTITUTO ELDORADO - Instituto de Pesquisa Eldorado (SP) 
 

http://www.eldorado.org.br 

SP IPD-MAQ - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
da Indústria de Máquinas e Equipamentos (SP)  

http://www.ipdmaq.org.br 

SP IPEI/FEI - Fundação Educacional Inaciana "Pe Sabóia de 
Medeiros" (SP) 

http://www.ipei.com.br 

SP IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (SP) 
 

http://www.ipen.br 

SP IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
(SP) 

http://www.ipt.br 

SP ITA/CTA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica (SP) 
 

http://www.cta.br 

SP ITAL - Instituto de Tecnologia de Alimentos (SP) 
 

http://www.ital.sp.gov.br 

SP ITS - Instituto de Tecnologia de Software (SP) 
 

http://www.its.org.br 

SP LABORIM - Laboratórios Ltda ME (SP)   

SP LAFB - L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle da 
Qualidade Ltda (SP) 

http://www.falcaobauer.com.br 

SP LENCO - Lenco Centro de Controle Tecnológico Ltda. (SP http://www.lncc.br 

SP LSITEC - Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis 
Tecnológico (SP) 

http://www.lsitec.org.br 

SP NUTEC/FORENSE - Núcleo Técnico Científico Forense (SP)  

SP SBEA - Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola (SP) 
 

http://www.sbea.org.br 

SP SOFTEX NACIONAL - Sociedade Brasileira para Promoção da 
Exportação de Software / NACIONAL (SP)  

http://www.softex.br 

SP TORK - Controle Tecnológico de Materiais Ltda (SP) 
 

http://www.laboratorios-tork.com.br 

SP UNIEMP - Instituto Uniemp (SP) 
 

http://www.uniemp.org.br 

SP VENTURUS - Centro de Inovação Tecnológica (SP) 
 

http://www.venturus.org.br 

TO FUFT - Fundação Universidade Federal do Tocantins (TO) 
 

http://www.site.uft.edu.br 

TO IFTO – Instituto Federeal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Tocantins 

http://reitoria.ifto.edu.br 

http://www.ifi.cta.br/
http://www.ifi.cta.br/
http://www.maua.br/
http://www.maua.br/
http://www.inpe.br/
http://www.inpe.br/
http://www.eldorado.org.br/
http://www.eldorado.org.br/
http://www.ipdmaq.org.br/
http://www.ipdmaq.org.br/
http://www.ipei.com.br/
http://www.ipei.com.br/
http://www.ipen.br/
http://www.ipen.br/
http://www.ipt.br/
http://www.ipt.br/
http://www.cta.br/
http://www.cta.br/
http://www.ital.sp.gov.br/
http://www.ital.sp.gov.br/
http://www.its.org.br/
http://www.its.org.br/
http://www.falcaobauer.com.br/
http://www.falcaobauer.com.br/
http://www.lsitec.org.br/
http://www.lsitec.org.br/
http://www.sbea.org.br/
http://www.sbea.org.br/
http://www.softex.br/
http://www.softex.br/
http://www.laboratorios-tork.com.br/
http://www.laboratorios-tork.com.br/
http://www.uniemp.org.br/
http://www.uniemp.org.br/
http://www.venturus.org.br/
http://www.venturus.org.br/
http://www.site.uft.edu.br/
http://www.site.uft.edu.br/
http://reitoria.ifto.edu.br/
http://reitoria.ifto.edu.br/
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ANEXO C - Instituições de Ensino, Pesquisa e Incubadoras credenciadas pelo CATI /MCT. 

 

Fonte: MCT. 

Disponível em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/78720.html  

Dados de janeiro de 2009; 

 

Instituições de Ensino, Pesquisa e Incubadoras credenciadas pelo CATI /MCT 

UF Instituição Área de Atuação Contato Linha de 
Pesquisa 

DF BRISA 

Sociedade para 
o 
Desenvolviment
o da Tecnologia 
da Informação 

  Automação - Comercial - 
Software 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Prestação de 
Serviços Técnicos 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Software 

Vicente Landim de 
Macêdo Filho 

 

(61) 3323.8969 

 N/C 

DF IESB 

Coordenação de 
Engenharia 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Periféricos – Equipamentos 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Prestação de 
Serviços Técnicos 

Oscar A. Nawa  

(61) 3445.4535 

 

 N/C 

DF UnB 

Departamento 
de Engenharia 
Elétrica        

 Computadores – Software 

 Processo Produtivo 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Prestação de 
Serviços Técnicos 

Luis 

(61) 3347.8151 

 N/C 

DF UnB 

 Departamento 
de Ciência da 
Computação 

 Computadores – Software 

 Instrumentação - Biomédica – 
Software 

 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio - Software 

Célia Ghedini Ralha
  

(61) 3307.2482 

 Bioinformática 

 Computação Forence 

 Hardware 
Reconfigurável 

DF UnB  

Centro de Apoio 
ao 
Desenvolviment
o Tecnológico - 
CDT        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

  Instrumentação - Biomédica - 
Equipamentos 

 Periféricos - Equipamentos 

 

Luís Afonso Bermúdez
  

(61) 3799.4677 

 Plataformas 
embarcadas com 
kernel linux de alta 
performance 

 Software, hardware e 
processos nas áreas 
de telefonia 
analógica, telefonia 
digital, telefonia IP e 
sistemas de redes de 
computadores 

 

 Processamento 
Avançado de 
Imagens e Vídeo 

 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/78720.html
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DF UnB – CDT 

Incubadora de 
Empresas do 
Centro de Apoio 
ao 
Desenvolviment
o Tecnológico        

 -Componentes – RFID 

 - Componentes - 
Semicondutores 

 Computadores - Software 

 

Higor dos Santos 
Santana  

(61) 3799.4669 

 Microeletronica 

 Desenvolvimento de 
Softwares 

 Telecomunicação 

GO CEFET-GO 

Centro Federal 
de Educação 
Tecnológica de 
Goiás - SEDE 

 -Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 -Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Equipamentos 

 -Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - 
Equipamentos 

 

Paulo Francinete Silva 
Junior  

(62) 3227.2777 

 N/C 

MS UFMS 

Departamento 
de Engenharia 
Elétrica - DEL 

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 - Automação - Industrial - 
Software 

 - Componentes - Opto-
Eletrônicos 

 - Sistemas de Suporte a 
Tomada de Decisão 
Utilizando Inteligência 
Artificial 

 

Prof. Dr. João Onofre 
Pereira Pinto  

(67) 9295.2286 

 N/C 

BA IRT 

 Instituto 
Recôncavo de 
Tecnologia 

 - Automação - Industrial – 
Software 

 -  Computadores - Software 

 -  Softwares para celulares, 

 - Interface Homem-máquina, 

 - Web-services 

 - Sistemas Multimidia 

 

Mario Cezar Freitas 

(71) 2101.1255 

 Interface Homem-
máquina 

 Desenvolvimento de 
Software 

 Automação 

BA SENAI-BA 

Centro Integrado 
de Manufatura e 
Tecnologia - 
CIMATEC        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 - Instrumentação - Biomédica 
- Equipamentos 

 - Processo Produtivo 

 

Cristiano Vasconcellos 
Ferreira  

(71) 3462.8437 

 Desenvolvimento 
Integrado de Produtos 
Mecânicos e 
eletrônicos 

 Automação Industrial 

 

 Teste, validação e 
otimização de 
produtos industriais 

BA SENAI-BA 

Centro de 
Tecnologia 
Industrial Pedro 
Ribeiro - 
CETIND        

 Computadores – Software 

 - Telecomunicações - 
Telefonia por Fio - Software 

 - Telecomunicações - 
Telefonia por Rádio - 
Software 

 

Alessander Acacio Ferro 

(71) 3379.8278 

 Tecnologia de Redes 

 Telecomunicações 

 Desenvolvimento de 
Softwares 

BA UESB 

Curso de 
Ciência da 
Computação - 

 Automação - Bancária – 
Software 

 Automação - Comercial - 

Claudia Ribeiro Santos 
Lopes  

(73) 3528.9611 

 N/C 
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Departamento 
de Química e 
Exatas (DQE) 

Software 

 Automação - Industrial - 
Software 

BA UESC 

Departamento 
de Ciências 
Exatas e 
Tecnologias - 
DCET        

 Automação - Bancária – 
Software 

 Computadores - Software 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Equipamentos 

 

Dr. Gesil Sampaio 
Amarante Segundo 

(73) 8833.6112 

 Desenvolvimento de 
Software 

 Novos Materiais 
Computação de Alto 
Desempenho e 
Modelagem 
Computacional 

BA UNEB 

Departamento 
de Educação - 
DEDC I        

 Periféricos - Software 

 Jogos Digitais 

 

Lynn Alves  

(71) 9979.4618 

 Jogos Digitais - 
produção, 
desenvolvimento e 
pesquisa 

 Comunidades virtuais 
e suas interfaces 

 TV digital: conteúdos 
na área de 
entretenimento e 
educação 

 

BA UNEB 

Departamento 
de Ciências 
Exatas e da 
Terra - DCET        

 Automação - Bancária – 
Software 

 Automação - Comercial - 
Software 

 Automação - Industrial - 
Software 

 

Josemar Rodrigues de 
Souza  

(71) 3117.2274 

 Robótica Autônoma 

 Computação de Alto 
Desempenho 

BA UNIFACS  

Núcleo 
Interdepartamen
tal de Pesquisas 
em Redes de 
Computadores - 
NUPERC        

 Periféricos - Prestação de 
Serviços Técnicos 

Celso Alberto Saibel 
Santos  

(71) 3330.4630 

 N/C 

CE SENAI-CE  

Centro de 
Educação e 
Tecnologia 
Alexandre 
Figueira 
Rodrigues 

 - Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 - Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 - Processo Produtivo 

 

Tarcisio José 
Cavalcante Bastos  

(85) 3215.3026 

 Sistema de 
envernizamento 
automáticos de 
transformadores 

 Sistema 
microprocessado para 
o ensino de sistemas 
digitais de controle 

 Sistema de controle 
de combustão e gás 

CE UFC 

Departamento 
de Engenharia 
de 
Teleinformática - 
DETI        

 - Componentes - Opto-
Eletrônicos 

 - Computadores - 
Equipamentos 

 -Telecomunicações - 
Telefonia por Rádio - 
Software 

 

João Cesar Moura Mota
  

(85) 3366.9470 

 Processamento de 
Sinais em 
Comunicações 

 Dispositivos e 
Sistemas ópticos 

 Arquitetura de 
Computadores 

 

CE UFC 

Departamento 
de Engenharia 
Elétrica - DEE 

 Automação - Bancária – 
Equipamentos 

 - Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - 

Fernando Luiz Macedo 
Antunes  

(85) 3366.9650 

 Eletrônica de 
Potência 

 Conversores estáticos 
para sistemas eólio-



Cadernos Temáticos - Tecnologias de Informação e Comunicação -TIC 
 

Sistemas Aplicados a Saúde Humana 
 Página 194 
 

Equipamentos 

 - Conversores estáticos p/ 
processamento de energia 
elétrica produzida por fontes 
renováveis de energia 

eletrico e fotovoltaico 

 Fontes de energia 
para infra-estrutura de 
sistemas de 
telecomunicações e 
automação 

CE UNIFOR 

Núcleo de 
Aplicação em 
Tecnologia da 
Informação - 
NATI        

 Computadores - Software Adriana Araújo Tajra
  

(85) 3477.3283 

 N/C 

MA UFMA 

Departamento 
de Engenharia 
de Eletricidade 

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Automação - Industrial - 
Software 

 Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - Software 

 

Prof. José Roberto 
Quezada Peña  

(98) 2109.8219 

 Modelagem e 
Controle de Sistemas 
Industriais 

 Acionamentos 
Eletronicamente 
Controlados 

 Instrumentação 
Sintética & Sistemas 
em Tempo Real 

PB ITCG 

Incubadora 
Tecnológica de 
Campina 
Grande        

 Automação - Comercial – 
Software 

 Automação - Industrial - 
Software 

 -Computadores - Software 

 

Elma Leal  

(83) 2101.9020 

 Desenvolvimento de 
software de 
armazenamento de 
dados à base da 
virtualização 

 Computação 
distribuida 

 Desenvolvimento de 
sistemas e 
hospedagem na 
internet, com 
arquitetura seguindo 
conceito de 
tecnologia nas 
nuvens 

 

PE C.E.S.A.R 

Centro de 
Estudos e 
Sistemas 
Avançados do 
Recife 

 Computadores – Software 

 Comunicação com 
Dispositivos Móveis 

Claudia Cunha  

(81) 8844.2200 

 Soluções Para 
Dispositivos Móveis 

 Sistemas 
Embarcados 

 TV Digital 

PE C.E.S.A.R 
Incubadora 

Incubadora do 
Centro de 
Estudos e 
Sistemas 
Avançados do 
Recife        

 Computadores – Software 

 Comunicação com 
Dispositivos Móveis 

 

Claudia Cunha  

(81) 8844.2200 

 Soluções para 
Dispositivos Móveis 

 Sistemas 
Embarcados 

 TV Digital 

PE CETENE 

Instituto 
Nacional de 
Tecnologia 
Nordeste        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Componentes – 
Semicondutores 

 Sistemas Embarcados em 
Equipamentos Eletrônicvos 
(Eletrônica de consumo) 

 

Edna Natividade da 
Silva Barros  

(81) 8835.1333 

 Desenvolvimento de 
componentes 
microeletrônicos 

 Desenvolvimento de 
IP-cores 

 Desenvolvimento de 
sistemas eletrônicos 
embarcados 

PE FITec PE  Automação - Industrial – 
Equipamentos 

Gilson José do 
Nascimento  

 Sistemas de 
Comunicação sem fio 
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Fundação para 
Inovações 
Tecnológicas, 
Pernambuco        

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Automação - Industrial - 
Software 

 

(81) 3069.4012  Sistemas de Gerência 
de Rede 

 Jigas de Teste 

 

PE UNICAP 

Departamento 
de Estatística e 
Informática - DEI        

 Automação - Bancária – 
Software 

 Automação - Comercial – 
Software 

Prof. Jessé Gomes de 
Oliveira  

(81) 3423.4206 

 N/C 

ES TECVITORIA 

Incubadora de 
Empresas de 
Base 
Tecnológica 
TecVitória        

 Automação - Industrial – 
Software 

 Computadores - Software 

 Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - Software 

 

Francielle dos Reis 
Dummer  

(27) 3324.4097 

 Empreendedorismo, 
tendo nas ações 
orientadas à 
incubação de 
empresas de base 
tecnológica o seu 
principal foco 

 Promoção e 
organização do setor 
de tecnologia da 
informação do Estado 
do Espírito Santo, 
consubstanciadas no 
Desenvolvimento do 
Polo de Software  

 Plataforma de 
Transferencia de 
Conhecimentos que 
conta com diversas 
entidades instaladas 
na TecVitoria como 
PMI-ES, CDI-ES, 
CTGraphics, RECIN, 

MG FITec MG 

Fundação para 
Inovações 
Tecnológicas, 
Minas Gerais        

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio – Equipamentos 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio - Prestação de 
Serviços Técnicos 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio - Software 

Gilson José do 
Nascimento  

(31) 3069.4012 

 Equipamentos para 
Redes de Dados e 
Voz 

 Projetos de Redes de 
Telecomunicações 

 Veículos Aéreo não 
Tripulado - VANT 

MG INATEL 

Instituto 
Nacional de 
Telecomunicaçõ
es, mantido pela 
FINATEL - Sede        

 Automação - Industrial – 
Software 

 Computadores - Software 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Equipamentos 

 

Guilherme Augusto 
Barucke Marcondes
  

(35) 3471.9329 

 Software aplicativo e 
embarcado. 

 Pesquisa e 
Desenvolvimento de 
Sistemas de 
Comunicação Digital, 
voltados para TV 
Digital, Redes sem 
fio, Comunicação 
Móvel, entre outras 
aplicações. 

 Desenvolvimento de 
dispositivos 
microprocessados. 

MG PUC Minas 

Instituto de 
Informática 

 Computadores – Software 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Software 

 TV digital - Software 

 

Lucila Ishitani  

(31) 3379.4117 

 Recuperação e 
gerenciamento de 
conhecimento e de 
informação 

 Computação móvel 

 TICs para educação 

MG SENAI-MG  Automação - Industrial – Juarez Leonardo Boari  N/C 
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Centro 
Tecnológico de 
Eletroeletrônica 
César Rodrigues 
- CETEL        

Equipamentos 

 Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - Prestação 
de Serviços Técnicos 

 Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - Software 

 

  

(31) 3482.5587 

MG UFMG 

Departamento 
de Ciência da 
Computação - 
DCC        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 - Computadores - Software 

 -Telecomunicações, 

 - Robótica,  

 - Sistemas embarcados  

 - Microeletrônica 

 

Antônio Otávio 
Fernandes  

(31) 3409.5860 

 Sistemas embarcados 
e microeletrônica 

 Engenharia de 
software 

 Robótica e visão 
computacional 

MG UFMG 

Departamento 
de Engenharia 
da Produção - 
DEP        

 Automação - Bancária – 
Software 

 Automação - Comercial – 
Software 

 Automação - Industrial - 
Software 

 Automação - Industrial - 
Software 

 

Prof. Dr. Samuel Vieira 
Conceição  

(31) 3409.4902 

 

 Desenvolvimento de 
processos, produtos e 
softwares 

 Simulação, 
Modelagem 
matemática e 
computacional de 
sistemas logísticos de 
empresas industriais 
e de serviços 

 Engenharia de 
produto:CAD/CAM/CA
E, etc./ prototipagem 
e desenvolvimento de 
produtos 

MG UFMG 

Departamento 
de Engenharia 
Eletrônica - 
DELT        

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Automação - Industrial – 
Software 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Equipamentos 

Prof. Luciano de Errico 

(31) 3409.4848 

 

 Automação e 
Controle de 
Processos Industriais 

 Engenharia de 
Computação 

 Eletrônica Industrial 

MG UNIFEI 

Instituto de 
Engenharia de 
Sistemas e 
Tecnologias da 
Informação - 
IESTI        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Automação - Industrial - 
Software 

Carlos Augusto Ayres  

(35) 3629.1176 

 Informática 

 Eletrônica e 
microeletrônica 

 controle e automação 

RJ CNpi 

Centro Nacional 
de Pesquisa em 
Informática 

 Automação - Bancária – 
Software 

 Automação - Industrial - 
Software 

 

 Computadores - Software 

José Sant'Anna Rosa  

(21) 2772.0326 

 N/C 

RJ INT 

Instituto 
Nacional de 
Tecnologia        

 Computadores - Prestação de 
Serviços Técnicos 

 Processo Produtivo 

 

Carlos Alberto Marques 
Teixeira  

(21) 2123.1286 

 Desenvolvimento de 
produtos(sotwares) 
utilizados em gestão 
da produção e 
aplicativos na área de 
educação e saúde. 
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 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Prestação de 
Serviços Técnicos 

 

Base de dados 
antropométricas 

 Desenvolvimento de 
sistemas de 
automação para 
medição de vazão e 
sensoreamento por 
GPS de aplicação 
industrial e ambiental 

 Avaliação de 
características e 
efeitos da obsolência 
tecnológica sobre 
bens de produção 
aplicados em TIC, 
como softwares e 
hardwares em geral 

RJ PUC Rio 
Gênesis 

Incubadora 
Tecnológica 
Gênesis da 
Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio 
de Janeiro 

 Gestão e acompanhamento 
de empresas start ups 

Priscila O'Reilly Castro(21) 3527.1377  Petróleto e Gás 

 Telecomunicações 

 Entretenimento 

RJ UNIRIO 

Departamento 
de Informática 
Aplicada        

 Computadores – Software Prof.Márcio de Oliveira 
Barros  

(21) 2530.8262 

 Sistemas de 
Informação de Apoio 
a Negócios 

 Representação de 
Conhecimento e 
Raciocínio 

 Sistemas Distribuídos 
e Redes 

SP ATECH 

Fundação 
Aplicações de 
Tecnologias 
Crític 

 Computadores – Software 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Software 

 

 Equipamentos para Controle 
do Tráfego Aéreo e Defesa - 
Software e Integração 

 

Antonio Pedro 
Timoszczuk  

(11) 3040.7336 

 Sistemas e software 
para controle do 
tráfego aéreo e 
defesa 

 Sistemas inteligentes 
e software aplicados 
ao setor público 

 Especificação e 
desenvolvimento de 
sistemas críticos 

SP CNSP/USF 

Laboratório de 
Caracterização 
e Aplicação de 
Materiais - 
LCAM        

 Componentes 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 

 Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - Prestação 
de Serviços Técnicos 

 

Profa. Dra. Silmara 
Neves  

(11) 4534.8065 

 Armazenamento e 
Conversão de 
Energia 

 Reciclagem e Re-
processamento de 
Lixo Eletronico(e-lixo) 

 Desenvolvimento de 
Nanomateriais 

SP CNSP/USF 

Grupo de 
Eletromagnetism
o Aplicado - 
GEA        

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Prestação de Serviços 

Geraldo Peres Caixeta  

(19) 8167.1613 

 Ensaios de 
Compatibilidade 
Eletromagnética 

 Modelagem Numérica 
e Computacional de 
Sistemas 
Eletromagnéticos 
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Técnicos 

 

 Compatibilidade 
Eletromagnética 

 Transitórios 
Eletromagnéticos 

SP CPqD 

Centro de 
Pesquisa e 
Desenvolviment
o em 
Telecomunicaçõ
es        

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio – Equipamentos 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio - Prestação de 
Serviços Técnicos 

 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio - Software 

Antonio Carlos 
Bordeaux Rego 

(19) 3705.6504 

 Redes de 
Telecomunicações:Co
municações Ópticas; 
Comunicações sem 
fio;Rádio;Redes 
IP;Segurança 

 TV Digital:Serviços 
Multimidia; 
Aplicações;TV 
Interativa 

 Desenvolvimento de 
software para 
Telecomunicações 
(plataformas OSS e 
BSS) e para setores 
de Gestão de Energia 
Elétrica e financeira 

SP ELDORADO 

Instituto de 
Pesquisas 
Eldorado        

 Automação - Comercial – 
Equipamentos 

 

 Automação - Industrial - 
Software 

 Computadores - 
Equipamentos 

 

Paulo Roberto Santos 
Ivo 

(19) 3757.3100 

 Design House 

 RFID 

 WI-MAX 

SP FACENS 

Instituto de 
Pesquisa e 
Estudos 
Avançados 

 Computadores – Software 

 -Telecomunicações - 
Telefonia por Fio – 
Equipamentos 

 - Desenvolvimento de 
produtos eletrônicos, 

 - equipamentos de testes 
p/manufatura 
eletrônica,energia eólico 

Odail José da Silveira  

(15) 3238.1187 

 Projeto, 
Desenvolvimento e 
Execução de 
Hardware e Firmware 

 Metrologia - grandeza 
elétrica e óptica 

 Serviços 
Tecnológicos - 
telecomunicações, 
produtos e processos 
de manufatura 
eletrônica 

SP FACENS 

Departamento 
de Engenharia 
Elétrica e de 
Automação        

 Computadores – Software 

 -Telecomunicações - 
Telefonia por Fio – 
Equipamentos 

 - Desenvolvimento de 
produtos eletrônicos, 

 - equipamentos de testes 
p/manufatura 
eletrônica,energia eólico 

Odail José da Silveira  

(15) 3238.1187 

 Projeto, 
Desenvolvimento e 
Execução de 
Hardware e Firmware 

 Metrologia - grandeza 
elétrica e óptica 

 Serviços 
Tecnológicos - 
telecomunicações, 
produtos e processos 
de manufatura 
eletrônica 

SP FACENS 

Departamento 
de Engenharia 
Mecânica        

 Computadores – Software 

 -Telecomunicações - 
Telefonia por Fio – 
Equipamentos 

 - Desenvolvimento de 
produtos eletrônicos, 

 - equipamentos de testes 

Odail José da Silveira  

(15) 3238.1187 

 Projeto, 
Desenvolvimento e 
Execução de 
Hardware e Firmware 

 Metrologia - grandeza 
elétrica e óptica 

 Serviços 
Tecnológicos - 
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p/manufatura 
eletrônica,energia eólico 

telecomunicações, 
produtos e processos 
de manufatura 
eletrônica 

SP FACENS 

Departamento 
de Engenharia 
da Computação        

 Computadores – Software 

 -Telecomunicações - 
Telefonia por Fio – 
Equipamentos 

 - Desenvolvimento de 
produtos eletrônicos, 

 - equipamentos de testes 
p/manufatura 
eletrônica,energia eólico 

Odail José da Silveira  

(15) 3238.1187 

 Projeto, 
Desenvolvimento e 
Execução de 
Hardware e Firmware 

 Metrologia - grandeza 
elétrica e óptica 

 

 Serviços 
Tecnológicos - 
telecomunicações, 
produtos e processos 
de manufatura 
eletrônica 

SP FATEC-So 

Departamento 
de 
Processamento 
de Dados        

 Automação - Industrial – 
Software 

 Processo Produtivo 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio - Software 

 

Jefferson Blaitt  

(15) 3238.5265 

 Gestão de infra-
instrutura de TI 

 Engenharia de 
Software 

 

 Projeto de redes de 
comunicação 

SP FEI 

Instituto de 
Pesquisas e 
Estudos 
Industriais - IPEI        

 Automação - Comercial – 
Equipamentos 

 Automação - Industrial - 
Equipamentos 

 Componentes - 
Semicondutores 

 

Renato Camargo 
Giacomini  

(11) 4353.2900 

 Automação e 
Robótica 

 Dispositivos 
Eletrônicos 

 

 Eletrônica Automotiva 

SP FITec SP 

Fundação para 
Inovações 
Tecnológicas, 
São Paulo 

 Computadores - Prestação de 
Serviços Técnicos 

 Computadores – Software 

Gilson José do 
Nascimento  

(31) 3069.4012 

 Equipamentos para 
Redes de Dados e 
Voz 

 Aplicações Web e 
Internet 

 

 Banco de Dados e 
Business Inteligence 

SP IPTI 

Instituto de 
Pesquisas em 
Tecnologia e 
Inovação        

 Cognição e Percepção 

 Métodos probalísticos e 
estatísticos 

Renata Pazzalunga  

(11) 3256.2150 

 Cognição e 
Percepção 

 Métodos probalísticos 
e estatísticos 
aplicados á avaliação 
de perfil de usuários 
em ambientes visuais 

 Economia Criativa 

SP MACKENZIE 

Laboratório de 
TV Digital da 
Escola de 
Engenharia 
Mackenzie        

 Componentes – 
Semicondutores 

 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Equipamentos 

 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Software 

 

Prof. Dr. Gunnar 
Bedicks Jr.  

(11) 2114.8671 

 TV Digital 

 Software Embarcado 
para dispositivos de 
comunicações 

 P&D de novos 
equipamentos para 
comunicação digital 
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SP MACKENZIE 

Programa de 
Pós-graduação 
em Engenharia 
Elétrica 

 Componentes - Opto-
Eletrônicos 

 Computadores - Software 

 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio - Equipamentos 

 

Chistiano José Santiago 
de Matos (Coordenador) 

(11) 2114.8711 

 Comunicação, 
Fotônica e Sinais 

 Computação e 
Sistemas Adaptativos 

 

SP SENAC-SP 

Laboratório de 
Pesquisa em 
Processos e 
Linguagens 
Emergentes: 
Design 
&Tecnologia - 
PLE        

 Automação - Comercial – 
Software 

 Computadores – Software 

 Realidade Aumentada 

 

André Mendonça da 
Silva 

  

(11) 5682.7613 

 Métodos e Técnicas 
de Modelagem 
Computacional e 
Aplicações 

SP SENAC-SP 

Área de 
Pesquisa em 
Ciências Exatas 
e Tecnologia        

 Automação - Comercial – 
Software 

 Computadores - Software 

 Realidade Aumentada 

 

André Mendonça da 
Silva 

  

(11) 5682.7613 

 Métodos e Técnicas 
de Modelagem 
Computacional e 
Aplicações 

SP SENAC-SP 

Centro de 
Inovações - 
SENAC/MICRO
SOFT 

 Automação - Comercial – 
Software 

 Computadores - Software 

 Realidade Aumentada 

 

André Mendonça da 
Silva  

(11) 5682.7613 

 Métodos e Técnicas 
de Modelagem 
Computacional e 
Aplicações 

SP UNICAMP 

Instituto de 
Biologia - IB        

 Computadores – Software 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Equipamentos 

 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Software 

Prof. Dr. Eduardo 
Galembeck  

(19) 3521.6138 

 N/C 

SP UNICAMP 

Centro Superior 
de Educação 
Tecnológica - 
CESET        

 Automação - Industrial – 
Software 

 Computadores - Software 

 Redes de computadores, 
Redes sem fio 

Regina Lúcia de Oliveira 
Moraes 

(19) 2113.3365 

 Engenharia de 
Software (incluindo 
Dispositivos Móveis) 

 Redes de 
Computadores (Com 
e sem Fio e 
Complexas) 

 Nanotecnologia 
(Cluster de Alto 
Desempenho) 

SP UNICAMP 

Faculdade de 
Engenharia 
Civil, Arquitetura 
e Urbanismo - 
FEC        

 Periféricos - Software 

 Engenharia de Petróleo,  

 Engenharia Civil,  

 Arquitetura e Urbanismo 

Tania C. Landeauzer da 
Silva  

(19) 3521.2415 

 Mêcanica 
Computacional e 
Computação Paralela 

 Engenharia de 
Petróleo 

 Automação do 
processo de projeto e 
desenho 

SP UNILINS 

CTGEO – 
Centro de 

 Automação - Comercial – 
Software 

 Computadores - Software 

Prof. Dr. Bernardo Luiz  

(14) 3533.3232 

 Geoprocessamento 

 Tecnologia de 
mobilidade com GPS 
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Tecnologia e 
Geoprocessame
nto do CETEC – 
Centro Tecnol. 
Fund. da 
UNILINS        

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio - Software 

 

 Aplicação da 
Geotecnologia no 
Ensino 

SP UNIVAP 

Laboratório 
PROBES - 
Projetos em 
Biomedicina e 
Engenharias        

 Componentes - Opto-
Eletrônicos 

 

 Instrumentação - Biomédica - 
Equipamentos 

 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Equipamentos 

 

 Educação e TIC 

 

Prof. Dr. Airton Abrahão 
Martin  

(12) 3947.1230 

 Electroscopia óptica 
em diagnostico de 
doenças 

 Desenvolvimento de 
Instrumentação 
biomédica 

 Caracterização de 
Biomateriais 

SP UNIVAP 

Instituto de 
Pesquisa e 
Desenvolviment
o - IP&D        

 Computadores – Software 

 

 Instrumentação - Biomédica - 
Equipamentos 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Equipamentos 

 

Sandra Maria Fonseca 
da Costa  

(12) 3947.1211 

 Processamento de 
cerâmica avançada 

 Processamento de 
ligas e compósitos 

 Processamento de 
sinais biológicos 

SP UNIVAP 

Faculdade de 
Ciência da 
Computação - 
FCC        

 Automação - Comercial – 
Software 

 Computadores - Software 

 

 Instrumentação - Biomédica – 
Software 

 

: Prof. Dr. Marcio Magini  

(12) 3947.1084 

 Desenvolvimento de 
Softwares Para 
Educação 

 Desenvolvimento de 
Softwares para a área 
médica - Simulação 
de Fármacos, 
Simulação em 
Biomedicina 

 Assessoria às 
Empresas para novas 
metodologias de 
produção e de 
inserção de projetos 
em órgãos de 
fomento 

SP UNIVAP  

Curso de 
Ciência de 
Computação, da 
Faculdade de 
Ciências Sociais 
Aplicadas e 
Comunicação - 
FCSAC        

 Automação - Comercial – 
Software 

 Computadores - Software 

 Instrumentação - Biomédica - 
Equipamentos 

 

Prof. Dr. Marcio  

(12) 3947.1084 

 Desenvolvimento de 
Softwares para 
Educação 

 Desenvolvimento de 
Softwares para a área 
médica - Simulação 
de Fármacos, 
Simulação em 
Biomecânica 

 Assesoria às 
empresas para novas 
metodologias de 
produção e de 
inserção de projetos 
em órgãos de 
fomento 

SP UNIVAP   Automação - Industrial – 
Equipamentos 

Prof. Dr. Eduardo J. de    Desenvolvimento de 
Materiais 
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Curso de 
Engenharia de 
Computação, da 
Faculdade de 
Engenharias, 
Arquitetura e 
Urbanismo - 
FEAU        

 

 Automação - Industrial - 
Software 

 

 Instrumentação - Biomédica - 
Equipamentos 

 

(12) 3947.1004  Planejamento e 
Gestão das cidades 

 Desenvolvimento 
sustentado: 
Recuperação de 
áreas degradadas 

SP UNIVAP 
Incubadora 

Incubadora 
Tecnológica 
UNIVAP        Instrumentação - Biomédica - Equipamentos 

 

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Instrumentação - Biomédica - 
Equipamentos 

 

Orlando Carvalho 

(12) 3949.1149 

 Desenvolvimento de 
Sistemas de 
Informação em Saúde 

 Desenvolvimento de 
arquétipos para 
compartilhamento de 
informações e 
diagnósticos médicos 

 Pesquisa de 
tecnologias para 
melhoria de 
produtividade em 
desenvolvimento de 
softwares 

SP USP  

Escola 
Politécnica/Depa
rtamento de 
Engenharia de 
Energia e 
Automação 
Elétricas - PEA 
POL 

 Pesquisas em todas as áreas 
da engenharia 

José Roberto Cardoso  

(11) 3091.5221 

 Laboratórios de 
Pesquisas em todas 
as áreas da 
engenharia 

SP USP  

Instituto de 
Física de São 
Carlos - IF SC        

 Componentes - Opto-
Eletrônicos 

 Instrumentação - Biomédica - 
Equipamentos 

 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio - Equipamentos 

 

Luiz Antonio Ferreira 
Gussen  

(16) 3371.2012 

 Segmento de 
Iluminação pública, 
privada e de energia 

 Utilização de Laser e 
Led para área médica 
e odontologia 

 Utilização de óptica 
para lentes especiais 
e telecomunicações 

SP USP 

Escola 
Politécnica/Depa
rtamento de 
Engenharia de 
Computação e 
Sistemas 
Digitais - PCS 
POLI        

 Automação - Industrial – 
Software 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Software 

 

 Computadores - Software 

 

Luiz Fernando Gouveia   

(11) 3091.5626 

 Engenharia de 
Software e Banco de 
Dados 

 Confiabilidade e 
Segurança 

 Tecnologia da 
Informação no 
Agronegócio e 
Ambiente 

PR PUC PR  

Centro de 
Ciências Exatas 
e de Tecnologia 
- CCET        

 Automação - Comercial – 
Software 

 

 Automação - Industrial - 
Software 

 

 Qualidade de Software, 
Melhoria de Processo de 
Software 

 

Robert Carlisle Burnett / 
Luiz Márcio Spinoza  

(41) 3271.2600 

 Engenharia e Gestão 
de Inovação 
Tecnológica 

 Sistemas de Apoio à 
decisão 

 Engenharia de 
Software (fabrica de 
software e gestão de 
projetos em software) 
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PR UFPR  

Programa de 
Pós-graduação 
em Métodos 
Numéricos em 
Engenharia - 
PPGMNE        

 Computadores – Software 

 Desenvolvimento de Sistemas 
e Modelagem e Simulação 
Numérica-Computacional 

 Prof. Dr. Sergio Scheer 

(41) 3361.3218 

 Modelagem 
numéricacomputacion
al de sistemas 
(estruturas 
civis/mecânicas) e de 
bio-engenharia 

 Técnicas de pesquisa 
operacional e 
otimização de 
sistemas 

 

 Tecnologia de 
informação e 
comunicação para 
Arquitetura, 
Engenharia e 
Construção (AEC) - 
integração e 
visualização 

PR UFPR 
Departamento 
de Engenharia 
Elétrica - DELT        

 Automação - Industrial – 
Software 

 Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - Software 

 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Software 

Prof. Eduardo Parente 
Ribeiro  

(41) 3361.3227 

 Seleção Inteligente de 
rotas por sistemas 
finais em rede IP 

 Estudo e Implantação 
de Esquemas de 
Codificação de Canal 
Inovadores para o 
Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital 

 

 As Redes de 
Comunicações de 
Bnda Larga e a 
Qualidade de Serviço 

PR UFPR  

Programa de 
Pós-graduação 
em Informática / 
Departamento 
de Informática - 
INF        

 Computadores – 
Equipamentos 

 Computadores - Software 

 

 Computação Científica e 
Software Livre 

 

Maria Lucia Masson  

(41) 3361.3031 

 Tecnologia da 
Informação (Bancos 
de Dados, 
Engenharia de 
Software, Interação 
Humano-Computador) 

 Redes e Sistemas 
Distribuidos 

 

 Inteligencia Artificial e 
Processamento 
Grafíco de Imagens 

RS FEEVALE 
Grupo de 
Pesquisa em 
Sistemas 
Eletrônicos - 
GPSE        

 Componentes – RFID 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Prestação de 
Serviços Técnicos 

 

Paulo Ricardo Viana 
Piber 

(51) 3586.8914 

 Processamento 
Digital de Sinais 

 Microeletrônica 

 

 Eficiência Energética 

RS PUC RS 
Faculdade de 
Informática - 
FACIN 

 Automação - Bancária – 
Equipamentos 

 Automação - Bancária - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Automação - Comercial - 
Equipamentos 

David Martin Johnston  

(51) 3320.3694 

 Software em geral, 
Metrologia, 
Visualização 
Cientifica e de 
Informações, 
Telecomunicações, 
Visualização 
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 Computadores/ Algoritmos - 
PD&I em sistemas e 
equipamentos p/ 
telecomunicações digitais-
Visualização 

 

 Microeletrônica, 
Avaliação de 
Conformidade, 
Algoritmos, 
Eletromagnetismo e 
Antenas, Segurança e 
Defesa 

 

 Hardware, 
Documentos Digitais, 
Microeletrônica, 
Simulação Grafica e 
Jogos 

RS PUC RS 
Faculdade de 
Física - FAFIS        

 Componentes - Opto-
Eletrônicos 

 Instrumentação - Biomédica – 
Software 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 

Profa. Dra. Ana Maria 
Marques da Silva 

(51) 3320.3535 

 &D de Metodologias 
de Processamento e 
Análise de Imagens 
Médicas 

 Pesquisa e 
Simulações em 
Dosimetria para 
Aplicações Médicas 

 

 P&D em Dispositivos 
Opto-Eletrônicos 

RS PUC RS  

Laboratórios 
Especializados 
em 
Eletroeletrônica 
- LABELO        

 Automação - Bancária – 
Equipamentos 

 Automação - Bancária - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Automação - Comercial - 
Equipamentos 

 Computadores/ Algoritmos - 
PD&I em sistemas e 
equipamentos p/ 
telecomunicações digitais-
Visualização 

David Martin Johnston  

(51) 3320.3694 

 Sensoramento 
Remoto /Sistema 
Wireless-Defesa Civil 

 

 Software em geral, 
Metrologia, 
Visualização 
Cientifica e de 
Informações, 
Telecomunicações, 
Visualização 

 

 Microeletrônica, 
Avaliação de 
Conformidade, 
Algoritmos, 
Eletromagnetismo e 
Antenas, Segurança e 
Defesa 

 Hardware, 
Documentos Digitais, 
Microeletrônica, 
Simulação Grafica e 
Jogos 

RS PUC RS 
Faculdade de 
Engenharia - 
FENG 

 Automação - Bancária – 
Equipamentos 

 Automação - Bancária - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Automação - Comercial - 
Equipamentos 

 Computadores/ Algoritmos - 
PD&I em sistemas e 
equipamentos p/ 
telecomunicações digitais-
Visualização 

 

David Martin Johnston 

(51) 3320.3694 

 Sensoramento 
Remoto /Sistema 
Wireless-Defesa Civil 

 

 Software em geral, 
Metrologia, 
Visualização 
Cientifica e de 
Informações, 
Telecomunicações, 
Visualização 

 

 Microeletrônica, 
Avaliação de 
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Conformidade, 
Algoritmos, 
Eletromagnetismo e 
Antenas, Segurança e 
Defesa 

 

RS SENAI-RS 
Faculdade de 
Tecnologia 
SENAI Porto 
Alegre - FATEC        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Computadores - Software 

 Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - 
Equipamentos 

 

Alexandre Gaspary 
Haupt 

(51) 3347.8400 

 Automação Industrial 
- Robótica Móvel 

 

 Prototipagem 
Eletrônica 

 

 Redes de 
Computadores 

RS SENAI-RS 
Centro de 
Excelência em 
Tecnologia 
Avançadas 
SENAI - CETA        

 P&D em :Automação 
Industrial;materiais para 
aplicações em 
TIC;tecnologias e 
Telecomunicações 

Alex Bernsts Tronchoni 

(51) 3347.8315 

 Sistemas embarcados 

 

 Realidade Virtual e 
Aumentada 

 

 Telemedicina 

RS SENAI-RS  

Unidade 
Estratégica de 
Desenvolviment
o Educacional - 
UEDE / Núcleo 
de Educação a 
Distância - 
NEAD        

 Automação - Industrial – 
Software 

 Processo Produtivo 

Fernando 

(52) 3347.8440 

 N/C 

RS SENAI-RS  

Centro 
Tecnológico de 
Mecatrônica 
SENAI        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Automação - Industrial – 
Software 

Fabrício Leberali 
Campana 

(54) 3212.2233 

 N/C 

RS UFRGS 
Departamento 
de Engenharia 
Elétrica - 
ELETRO        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Automação - Industrial - 
Software 

 

Prof. Carlos Eduardo 
Pereira 

(51) 3308.3561 

 Arquitetura 
Computacional 
Reconfigurável para 
Gerenciamento de 
Ambientes 
Inteligentes 

 

 Automação Industrial 

 

 Sistemas de Tempo-
Real 

RS UFRGS  

Instituto de 
Informática - INF        

 Componentes – 
Semicondutores 

 Computadores - Prestação de 
Serviços Técnicos 

 

 Computadores - Software 

: Luís da Cunha Lamb - 
Vice Diretor 

(51) 3308.6165 

 Ciência da 
Computação 

 

 Engenharia da 
Computação 

 

 Gestão e Inovação da 
Tecnologia 

RS ULBRA 
Coordenação 
dos Cursos de 

 Computadores - Prestação de 
Serviços Técnicos 

Analucia Schiaffino 
Morales De Franceschi 

(51) 3477.9187 

 Desenvolvimento de 
Software para área de 
segurança 
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Informática        
 

 Computadores - Software 

 

 Desenvolvimento de sistemas 
inteligentes 

 

 

 Sistemas 
inteligentes:AI 
aplicada, Descoberta 
de Conhecimento, 
Sistemas adaptativos, 
Sistemas de 
recomendação e 
Interfaces inteligentes 

 

 Infra-Estrutura de 
TI:Arquitetura e 
Integração de 
sistemas, Soluções 
de Rede, Segurança, 
Serviços para 
soluções móveis e 
sem fio, 
Processamento 

 

 Gestão do 
Conhecimento: 
Armazenamento, 
organização e 
recuperação de 
conhecimento, 
Sistemas de 
Recomendação e 
Descoberta de 
Conhecimento 

RS ULBRA  

Curso de 
Engenharia 
Elétrica        

 Instrumentação - Biomédica – 
Equipamentos 

 Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - 
Equipamentos 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Equipamentos 

 

Luis Fernando Espinosa 
Cocian 

(51) 3462.9506 

 Instrumentação 
Eletroeletrõnica 

 

 Processamento de 
Sinais 

 

 Sistemas 
eletrotermomecânicos 

RS UNISC  

Pólo de 
Modernização 
Tecnológica do 
Vale do Rio 
Pardo        

 Componentes - Opto-
Eletrônicos 

 Computadores – Software 

Kurt Werner Molz  

(51) 3714.7393 

 N/C 

RS UNISINOS 
Programa de 
Pós-Graduação 
em Computação 
Aplicada        

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Computadores – Software 

 

 Computação Móvel 

 

Dr. Arthur Tórgo Gómez  

(51) 3590.8161 

 Desenvolvimento de 
Software 

 TV digital 

 

 Pesquisa Operacional 

SC CEFET-SC 
Centro Federal 
de Educação 
Tecnológica de 
Santa Catarina - 
Unidade São 
José        

 Periféricos - Equipamentos 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Prestação de 
Serviços Técnicos 

 Telecomunicações - Redes IP 
- Software e Hardware 

Odilson Tadeu Valle 

(48) 3381.2800 

 Rede de 
Telecomunicações 

 

 Aplicações para 
Computadores 
Móveis 

SC CERTI 
Fundação 

 Automação - Bancária - 
Prestação de Serviços 

Carlos Alberto Fadul   Desenvolvimento de 
produtos na área de 
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Centros de 
Referência em 
Tecnologias 
Inovadoras        

Técnicos 

 

 Automação - Comercial - 
Equipamentos 

 

 Instrumentação - 
Laboratório/Analítica - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 

(48) 3239.2125 
convergencia 
digital/TV digital 

 

 Desenvolvimento de 
sensores inteligentes 

 

 Desenvolvimentos de 
processos eletrônicos 
em pequenas 
séries/Laboratórios-
fábrica 

SC CITEB 
Fundação 
Centro de 
Inovação e 
Tecnologia da 
Região de 
Biguaçu - CITEB        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 

 Processo Produtivo 

 Componentes – RFID 

João Braz da Silva  

(48) 3285.3414 

 N/C 

SC CITEB 
Incubadora 
Centro de 
Inovação e 
Tecnologia de 
Biguaçu        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Laser 

João Braz da Silva 

(48) 3285.3414 

 N/C 

SC SATC  

Escola Técnica 

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica – 
Equipamentos 

João Luiz Novelli 

(48) 3431.7535 

 Aplicação didática de 
equipamentos para 
automação industrial 

 

 Sistemas eletrônicos 
Embarcados 

 

 Sistemas elétricos de 
potência 

SC SENAI-SC 
Faculdade de 
Tecnologia do 
SENAI de 
Jaraguá do Sul        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Automação - Industrial - 
Software 

 

Alexandre José Araújo 
dos Santos  

(47) 3372.9540 

 Automação de 
máquinas e 
equipamentos 

 

 Acionamento e 
monitoração de 
máquinas elétricas 

 

 Robótica 

SC STELA  

Instituto STELA 

 Computadores – Software 

 Engenharia e gestão de 
ativos de conhecimentos 

Vinícius Medina Kern  

(48) 3239.2512 

 Enterprise Knowledge 
Platform (arquitetura 
conceitual e 
plataforma 
tecnológica para 
EKP) 

 

 Semantic Business 
Intelligence 
(inteligência de 
negócios com 
inserção de se 
mântica do negócio) 

 

 Text mining and 
Knowledge discovery 
(mineiração de texto e 
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descoberta de 
conhecimento) 

SC UDESC 

Departamento 
de Ciência da 
Computação do 
Centro de 
Ciências 
Tecnológicas - 
CCT 

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Automação - Industrial - 
Software 

Claudio Cesar de Sá 

(47) 4009.7987 

 N/C 

SC UDESC 
Departamento 
de Design do 
Centro de Artes 
- CEART        

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Equipamentos 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Software 

 Sistemas de Imersão em 
Realidade Virtual 

 

Prof. Dr. Alexandre 
Amorin dos Reis 

(48) 3321.8064 

 Ergonomia - 
Interatividade humana 
em ambientes virtuais 

 

 Ergonomia -  
Acessibilidade 
cognitiva de 
informação e 
comunicação 

SC UDESC 
Departamento 
de Engenharia 
Elétrica 

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Automação - Industrial – 
Software 

Prof. Dr. Alexandre 
Amorin dos Reis (48) 
3321.8064 

 Desenvolvimento de 
H&S para sistemas 
embarcados 

 

 Desenvolvimento de 
H&S para sistemas 
móveis - PDA 

SC UFSC 
Departamento 
de Automação e 
Sistemas - DAS        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 

 Automação - Industrial - 
Software 

Rômulo Silva de Oliveira  

(48) 3721.7677 

 Sistemas 
Computacionais no 
contexto da 
automação industrial 

 

 Mecatrônica 

 

 Sistemas 
computacionais em 
veículos e sistemas 
de transporte 

SC UFSC 
Departamento 
de Engenharia 
Elétrica - EEL        

 Instrumentação - Biomédica - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Instrumentação - Teste e 
Medição Elétrica - Prestação 
de Serviços Técnicos 

 Processo Produtivo 

 

Prof. Denizar Cruz 
Martins 

(48) 3721.9204 

 Desenvolvimento e 
processamento 
eletrõnico de energias 
renováveis 

 

 Desenvolvimento de 
linhas de ação 
estratégica em 
compatibilidade 
eletromagnética 

 

 Desenvolvimento de 
modelos e 
planejamentos de 
sistemas elétricos de 
potencia 

SC UFSC 
Departamento 
de Engenharia 
Mecânica - EMC        

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 Componentes - Opto-
Eletrônicos 

 Componentes - Outros 

 

Orestes Alarcon 

(48) 3721.7605 

 N/C 
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SC UFSC 
Departamento 
de Informática e 
Estatística - INF        

 Computadores – Software 

 Instrumentação - Biomédica – 
Software 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Rádio - Software 

 

Prof. Sergio Peters  

(48) 3721.7548 

 Software Aplicativo 

 

 Telecomunicações:sof
tware de telefonia 
celular 

 

 Segurança em 
Computação 

SC UNIVALI  

Cursos Ciênc 
Comp, Eng Ind 
Mec, Eng Comp, 
e Mestrado em 
Comp Aplicada 
– Campus São 
José 

 Automação - Industrial – 
Equipamentos 

 

 Componentes - 
Semicondutores 

 Telecomunicações - Telefonia 
por Fio - Equipamentos 

 

Prof. César Albenes 
Zeferino 

(48) 3281.1642 

 Sistemas 
Embarcados 

 

 Sistemas Distribuídos 

 

 Automação Industrial 

SC URB 

Departamento 
de Engenharia 
Elétrica e de 
Telecomunicaçõ
es        

 Automação - Industrial - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Instrumentação –  

 

 Laboratório/Analítica - 
Prestação de Serviços 
Técnicos 

 Modelagem de Equipamentos 
Eletromagnéticos e 
Telecomunicações, e de 
Processamento Adaptativo 

 

Mário Antonio dos 
Santos 

(47) 3321.0913 

 Eficiência Eletrônica 

 

 Compatibilidade 
Eletromagnética 

 

 Qualidade e 
Eficiencia Energética 
e Energias 
Alternativas 

 

 Algoritmos 
Adaptativos e 
Antenas Inteligentes 

 

 

 


