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Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS 2017
RESULTADOS
Categoria: Tese de doutorado
Título do Trabalho
Estudo da estrutura cristalina e propriedades de dissolução
de fases sólidas de efavirenz e saquinavir, visando a
biorrelevância e seu impacto no tratamento do HIV/AIDS

Premiação
1º colocado

Acurácia e reprodutibilidade de um escore pediátrico de
alerta precoce de deterioração clínica

Menção honrosa

O uso de dióxido de carbono como meio de contraste para
realização de angioplastias femoro-popliteas TASC A e B

Menção honrosa

Perspectivas para eliminação da malária residual em área
rural da Amazônia brasileira: estratégia de busca ativa
reativa na identificação de reservatórios de Plasmodium
vivax

Menção honrosa

Categoria: Dissertação de Mestrado
Título do Trabalho
Desigualdade e dupla porta de entrada no território: desafios
para organização da atenção às urgências de baixo risco no
município do Rio de Janeiro
Desenvolvimento de infográfico animado para o
fortalecimento e disseminação da educação permanente em
saúde

Premiação
1º colocado

Menção honrosa

A produção de violências na relação de cuidado em saúde da
Menção honrosa
população LGBT no SUS
Desenvolvimento de metodologia quimiométrica e
metabolômica para o diagnóstico da hanseníase

Menção honrosa

Categoria: Trabalho Publicado
Título do Trabalho
Desordens do pensamento medidas como estrutura aleatória
de fala classificam sintomas negativos e diagnóstico de
esquizofrenia com seis meses de antecedência
Papel da saliva do Lutzomyia intermedia no desenvolvimento
da leishmaniose cutânea causada pela infecção por
Leishmania braziliensis

]

Premiação
1º colocado

Menção
honrosa
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Categoria: Experiências Exitosas do PPSUS
UF

Título do Trabalho

Premiação

RS

Novas tecnologias para estudo da tuberculose:
uma análise da detecção e transmissão de M.
tuberculosis circulante

AL

Fendas orais no SUS – Alagoas: definição de
modelo para referência e contrarreferência em
genética

SP

Padronização de estratégia molecular custoefetiva para rastreamento de fenótipos
eritrocitários e plaquetários em doadores de
sangue visando à organização de banco de
doadores raros no estado de São Paulo

1º colocado

2º colocado

3º colocado

Categoria: Produtos e Inovação em Saúde
Título do Trabalho

Premiação

SOFIA - Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um
protótipo final da solução de ablação para tratamento de
câncer de fígado nacional que gere inovação na área para
que este seja comercializável internacionalmente

1º colocado

Dispositivo de Hipotermia Focal Cerebral (DHFC):
desenvolvimento e aplicação médica de protótipos para uso
pós-asfixia perinatal ou pós traumatismo cranioencefálico
(TCE)

Menção
honrosa

Dispositivo médico portátil para tratamento de feridas e
cicatrização tecidual em diabéticos que seja assimilado pelo
SUS como cobertura no tratamento de diabetes.

Menção
honrosa

Projeto de pesquisa, desenvolvimento e implementação de
um robô voltado para realização de procedimentos cirúrgicos
de laparoscopia, sobretudo para manipulação de endoscópio

Menção
honrosa
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