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Resumo

Com a nova economia global, a competência dos países ficou cada vez mais
relacionada à sua capacidade de converter conhecimento em inovação e, por isso, as
universidades e as instituições de pesquisa ao redor do mundo passaram a incorporar,
além do ensino e da pesquisa científica, a responsabilidade pela transferência do
conhecimento

produzido

para

o

setor

produtivo,

tendo

que

desenvolver

relacionamentos com empresas e com o governo, nos sistemas de inovação de seus
países. Dessa forma, um dos maiores desafios da política científica e tecnológica
mundial, bem como da nacional, passou a ser o estímulo à aproximação desses
atores, dentro de um sistema de transferência de conhecimento, que visa acelerar os
processos existentes entre pesquisa e sua aplicação. No Brasil, a relação entre
universidade e empresa é um fenômeno ainda recente, e não sabemos se os
programas de pós-graduação estão preparando seus pós-graduandos, considerados
os principais atores desse processo de inovação e de transferência de tecnologia,
para atuar com essas novas demandas, conforme diretrizes e metas do Plano
Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, tampouco se estão adequando seus projetos
pedagógicos e grades curriculares para atender o novo sistema que visa consolidar
uma política de pós-graduação e pesquisa para o Brasil, comprometida com a
competitividade e com o desenvolvimento do país. O objetivo deste estudo foi
conhecer a maneira como os programas de pós-graduação estão formando mestres
e doutores para as áreas de Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação, tendo
como base os programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde - Medicina III. O estudo teve natureza aplicada, abordagem quanti-qualitativa
e objetivo exploratório. Entre os programas, a conclusão é que existem diferentes
posições e diferentes níveis de abertura tanto para inovação, quanto para o
desenvolvimento de pesquisas tecnológicas e para o empreendedorismo científico, e
que o projeto pedagógico e a grade curricular da maioria dos programas não
contemplam ainda práticas que estimulem, no setor produtivo, formação e experiência
para transformar a excelência da pesquisa científica brasileira em práticas inovadoras
na área da saúde, para gerar patentes e para fazer a transferência do novo
conhecimento para o mercado, o que pode resultar em um atraso ainda maior para o
crescimento econômico e social do país. Esperamos que este estudo contribua para
xxv

uma maior reflexão a respeito do tema e para uma melhor análise quanto ao papel da
pós-graduação na formação de recursos humanos para o sistema de inovação do
país.
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Abstract

With the new global economy, the competence of a country has been increasingly
related to their ability to convert knowledge into innovation, and therefore, universities
and research institutions around the world have incorporated, in addition to teaching
and scientific research, the responsibility for transferring the knowledge produced to
the productive sector, developing relationships with companies and the government,
in the innovation systems of their countries. Thus, one of the major challenges of global
and national science and technology policy has become the stimulus for the
rapprochement of these actors within a knowledge transfer system that aims to
accelerate the processes between research and its application. In Brazil, the
relationship between university and business is still a recent phenomenon, and we do
not know if postgraduate programs are preparing their graduate students, considered
the main actors in this process of innovation and technology transfer, to work with these
new demands, according to the guidelines and goals of the 2011-2020 National
Graduate Plan, or if they are adapting their pedagogical projects and curricula to meet
the new system that aims to consolidate a postgraduate and research policy for Brazil,
committed to competitiveness and the development of the country. The objective of
this study was to know the way in which postgraduate programs are forming masters
and PhDs in the areas of Technological Development and Innovation, based on the
graduate programs of the Great Area Health Sciences – Medicine III. This was a
practical study with a quantitative-qualitative approach and exploratory objective.
Among the programs, the conclusion is that there are different positions and different
levels of openness for innovation, for the development of technological research, and
for scientific entrepreneurship, and that the pedagogical project and the curriculum of
most programs do not yet include practices to stimulate, in the productive sector,
training and experience to transform the excellence of Brazilian scientific research into
innovative practices in the healthcare area, to generate patents and to transfer the new
knowledge to the market, which can result in an even greater delay for the economic
and social advance of the country. We hope that this study will contribute to further
reflection on the subject and to a better analysis of the role of postgraduate in the
human resources formation for the country's innovation system.
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Não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito igualmente. No mundo da História, da
cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. No próprio mundo
físico minha constatação não me leva à impotência. (...) Constatando, nos tornamos capazes
de intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos
saberes do que simplesmente nos adaptar a ela. É por isso também que não me parece possível
nem aceitável a posição ingênua ou, pior, astutamente neutra de quem estuda, seja o físico, o
biólogo, o sociólogo, o matemático, ou o pensador da educação. Ninguém pode estar no
mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas
nas mãos constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que
implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas
insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar.
De estudar descomprometidamente como se misteriosamente, de repente, nada tivéssemos que
ver com o mundo, lá fora e distante mundo, alheado de nós e nós dele. Em favor de que
estudo? Em favor de quem estudo? Contra que estudo? Contra quem estudo?
(Paulo Freire, 1996)
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1 INTRODUÇÃO

Em uma economia sólida, a inovação tecnológica deve ser resultado de um
ambiente que produz ciência de ponta e influencia direta e indiretamente o
setor produtivo, especialmente por meio dos setores de pesquisa e
desenvolvimento gerados no bojo das empresas. Porém o Brasil não criou as
condições e os estímulos necessários para que as empresas passassem a
ter tais setores em suas estruturas, o que levou a produção científica do país
ser desenvolvida basicamente pelas universidades públicas, que
representam uma parcela significativa da produção nacional. Essa
constatação permite argumentar que o Brasil é um país que produz ciência
de fronteira, mas que não consegue interagir, em um nível adequado, com o
setor produtivo, o que o torna pouco competitivo.11

Inovação é, sem dúvida, um dos fatores relevantes na determinação da
competitividade das empresas e da economia em geral.2
Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), a inovação contribui com mais da metade do Produto Interno
Bruto (PIB) dos países.3
No Brasil, a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP)4 e o Plano
Estratégico Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-20195 consideram a
inovação um dos fatores principais para a manutenção da posição do Brasil no cenário
internacional e a inovação marcou tão profundamente a política nacional, que, na
primeira década do século XXI, a Política de Ciência e Tecnologia (C&T) passou a ser
chamada de Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).6
Inovação é assunto para empresas e governos, em tempos de bonança ou de
crise. Para as empresas, em razão do estímulo à competição; para os governos, por
sua capacidade de gerar valor, sustentar e/ou impulsionar o crescimento econômico.7
Trata-se de um fenômeno admirável, na medida em que, há cerca de 25 anos,
a inovação não impactava o crescimento econômico e as mudanças sociais das
nações. Hoje em dia, no entanto, tudo está fortemente relacionado à capacidade de
os países e as empresas de inovar, desde a competitividade das empresas e dos
países, passando pela geração de emprego e renda, pelas mudanças na estrutura de
produção, pelos avanços no campo social até a produção e a distribuição de riquezas,
enfim, tudo isso está fortemente associado à capacidade de inovar.8
Por esse motivo, no mundo e também no Brasil, o debate sobre crescimento
econômico está diretamente relacionado à busca sistemática da inovação. Dessa
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forma, os países que pretendem se manter competitivos, com autonomia tecnológica
e soberania nacional, devem investir cada vez mais em inovação.
Inovação é a introdução de uma tecnologia na prática social, resultado de uma
combinação de necessidades sociais e/ou de demandas de mercado com meios
científicos e tecnológicos para resolvê-las. Para que uma tecnologia se insira em um
processo de inovação, três fatores devem estar presentes: o reconhecimento da
necessidade social, a presença de adequadas capacidades científicas e tecnológicas
e o suficiente apoio financeiro.9
O conceito de inovação é, portanto, muito correlacionado à pesquisa e ao
desenvolvimento (P&D)10 e, embora a inovação seja realizada nas empresas, as
Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) em universidades e institutos de pesquisa
são, sem dúvida, fundamentais para a produção e para o avanço do conhecimento.
Por esse motivo, qualquer sistema econômico depende, nos dias de hoje, da troca de
conhecimentos entre ICT e empresas.11
Isso porque no processo de desenvolvimento, a ciência deixou de operar
sozinha

e

os

termos

ciência

e

tecnologia

(C&T)

passaram a

conviver

cooperativamente até se tornarem ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e essas interrelações mostram a articulação da ciência e sua utilidade como transformadora do
conhecimento disponível à sociedade.12

As sociedades contemporâneas são frequentemente descritas como
“sociedades do conhecimento”. As atividades econômicas, sociais, culturais
e quaisquer outras atividades humanas tornaram-se dependentes de um
enorme volume de conhecimento e informação. A economia do conhecimento
baseia-se no desenvolvimento para os mercados mundiais de produtos
sofisticados, que fazem uso de conhecimento intensivo, e na crescente
concorrência entre países e corporações multinacionais, com base em sua
competência científica e tecnológica. Mas a importância do conhecimento
baseado em ciência não se limita a seus impactos sobre o setor de negócios.
Questões como proteção ambiental, mudança climática, segurança, cuidados
de saúde preventiva, pobreza, geração de empregos, equidade social,
educação geral, decadência urbana e violência dependem de conhecimento
avançado para ser adequadamente compreendidas e traduzidas em práticas
políticas efetivas. Essas necessidades são urgentes e os países precisam
fazer uso do melhor conhecimento possível para lidar com suas questões
econômicas e sociais, objetivando o que geralmente se entende por
“desenvolvimento sustentável.13

Nos países desenvolvidos, a pesquisa aplicada faz parte da estratégia do
governo e das empresas na gestão do conhecimento tecnológico.14
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Nos Estados Unidos da América (EUA), em Israel e, ainda, em boa parte
dos países europeus, as universidades são estimuladas pelo Estado a interagir com
as empresas, atendendo os desafios impostos por suas respectivas políticas
industriais e disponibilizando tempo e dedicação de seus pesquisadores para apoio
ao esforço de inovação.15,16
A relação entre universidade e empresa se intensificou com a
promulgação do Bay-Dole Act nos EUA, em 1980, que permitiu que as universidades
comercializassem os direitos de patentes resultantes das pesquisas financiadas pelo
governo.17

Figura 1. Perfil das universidades americanas antes e após o Bay-Dole Act

A partir de então, outros países passaram a deliberar sobre legislação similar.18
As universidades americanas estão se tornando cada mais agressivas na
obtenção de retorno financeiro para seu saber científico mediante alianças e patentes.
Nos Estados Unidos, o número de patentes concedidas às universidades norteamericanas aumentou de 434, em 1981, para 1306, em 1991. Só o Massachusetts
Institute of Technology (MIT) registra anualmente entre 80 e 100 licenças de
tecnologia.14,19,20
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Nos Estados Unidos, nos arredores da Universidade de Stanford, está situado
o “Silicon Valley”, que é um importante centro da indústria eletrônica da
Califórnia. Foi criado há cerca de 60 anos e inaugurou a fase de interação da
universidade-empresa, que passou a agilizar a transferência do
conhecimento produzido para a aplicação naquele país. A integração entre
governo, universidades e empresas, existente nos países industrializados,
praticamente eliminou a defasagem entre a descoberta e a aplicação do
conhecimento e gerou o círculo virtuoso de retroalimentação positiva entre a
pesquisa e o desenvolvimento socioeconômico.21

No Brasil, os esforços para o desenvolvimento científico e tecnológico
foram iniciados pelo Governo, através das universidades e dos centros de pesquisa,
que priorizaram a pesquisa básica, e das estatais, que passaram a atuar fortemente
a partir da década de 70, ficando dessa forma, muita tímida a participação do setor
empresarial no processo de inovação.14,22,23
Consequentemente, o desenvolvimento científico e tecnológico caminhou
desvinculado da indústria, que é o componente capaz de transformar ciência e técnica
em riqueza para o país24, diferentemente do que ocorreu em países da Comunidade
Europeia e nos Estados Unidos da América, que possuem hoje sistemas de produção
e inovação maduros e dinâmicos, como a hélice tríplice (HT), proposto por Etzkowitz
& Leydesdorff25, na qual as esferas de três agentes, universidade, empresa e governo,
são superpostas e os respectivos papéis são flexíveis e dinâmicos, gerando um espiral
de inovação.
A proposta da hélice tríplice chegou ao Brasil na segunda metade dos
anos 90 e tem sido incluída na agenda das políticas industriais, mas com vários fatores
que acabam impedindo resultados concretos nas políticas implementadas e no
desempenho inovador da economia brasileira, como o baixo nível de P&D na indústria
e a importação de tecnologia nacional.26,27
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Figura 2. Representação bidimensional da Hélice Tripla indicando o espaço das relações
universidade-indústria-governo

A exceção se encontra em segmentos da agroindústria (por conta do papel da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e das especificidades do
processo de geração e difusão de inovações na agricultura), em algumas atividades
historicamente percebidas como estratégicas e naquelas em que o papel do Estado
foi fundamental na constituição de sistemas de inovação e que se mantêm sob
controle nacional, como os setores petroleiro e aeronáutico.28,29
A geração de novo conhecimento no Brasil tem seu principal suporte no sistema
público de pesquisa, fruto da pós-graduação que tem se tornado fator de
competitividade para a capacidade de inovação e para o desenvolvimento do país.30

Os cursos de pós-graduação foram institucionalizados no Brasil, em 1970,
com a Lei 5.540/68. Com o passar dos anos, tornaram-se o maior polo
gerador da produção científica brasileira.31

O principal desafio de nossos pesquisadores está em transladar o
conhecimento novo para o uso da população21, ou seja, transferir o conhecimento do
setor acadêmico para a indústria.
Isso porque, em nosso país, acredita-se, ainda, que as missões da indústria e
da universidade são opostas e não complementares. Esse divórcio entre universidade
e indústria se traduz em perda de competitividade para o país.32
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E isso faz com que o Brasil participe de um conjunto de países que não
possuem um sistema nacional de inovação completo ou maduro; por esse motivo,
precisa investir decididamente na construção desse sistema.33
O Sistema Nacional de Inovação é um arranjo institucional que envolve
múltiplos participantes: empresas, universidades, institutos de pesquisa, instituições
de ensino em geral, sistemas financeiros capazes de apoiar investimentos inovadores,
sistemas legais, mecanismos mercantis e não-mercantis de seleção, governos,
mecanismos e instituições de coordenação.33

Figura 3. Mapa teórico do Sistema Brasileiro de Inovação disponível no site da Associação Nacional
de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras – ANPEI

Trata-se de um sistema, quando estruturado, determinante para riqueza das
nações.33
Esse sistema depende fundamentalmente da interação dinâmica entre
universidades e institutos de pesquisa públicos com empresas. Em outras palavras:
do casamento entre ciência e tecnologia, mas cabe à ciência considerar importante
para o desenvolvimento, questões e demandas que as empresas apresentem às
universidades.33
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Pode-se afirmar que a consolidação e a construção do Sistema Nacional de
Ciência Tecnologia e Inovação (SNCT&I) nacional ocorreu durante as décadas de 60,
70 e 80 e que, apesar de esse processo ter demorado cerca de três décadas, o
sistema ainda apresenta deficit e vários pontos fracos, pois pode ser considerado
recente, se for comparado ao de outros países desenvolvidos.34,35
Infelizmente, o governo brasileiro ainda não conseguiu implantar um sistema
de inovação que possibilite conectar os diferentes setores de um sistema produtivo e
de inovação maduro e dinâmico, como o da hélice tríplice, que envolve governo, setor
produtivo e empresarial, comunidade científica e universidades, visando impulsionar
a economia nacional.1
A dificuldade principal é que não se trata, simplesmente, de uma questão de
engenharia institucional, mas de culturas e interesses setoriais que divergem e que o
governo não tem clareza ou determinação para fazer convergir.1
Em dezembro de 2004, foi aprovada a Lei de Inovação36 no país, cujo objetivo
é regulamentar as relações entre universidades e empresas, incentivando ambas a
investirem em inovação, aliando produção científica à atividade industrial para que o
conhecimento gerado nas universidades e institutos de pesquisa pudesse ser
revertido em benefício da sociedade de várias maneiras, inclusive no de gerar novos
produtos e serviços que representem melhoria na qualidade de vida da população.
A Lei da Inovação36 trouxe novas possibilidades de organização e atuação das
universidades e centros de pesquisa, que iniciaram a estruturação de núcleos de
inovação tecnológica (NITs) para gerir a sua política de inovação.
Em 11 de janeiro de 2016, foi sancionado o Marco Legal da Ciência, Tecnologia
e Inovação.37,38 Trata-se de uma legislação que regula a relação entre entes públicos
e privados que constituem o Sistema de Inovação, com transparência e,
principalmente, com segurança jurídica, além de reduzir a burocracia e dar mais
celeridade ao processo.
Os principais desafios a serem superados por nosso Sistema de Inovação
atualmente são aumentar a qualidade da produção científica, que deve ser mais
competitiva em âmbito internacional, e acelerar a transferência do conhecimento para
a aplicação (inovação).21,34
Nos últimos 50 anos, o Brasil ampliou a infraestrutura da pós-graduação,
possibilitando a formação de um número cada vez maior de mestres e doutores e
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estabeleceu, nas universidades, uma base de recursos humanos capazes de conduzir
pesquisa de ponta e publicar cada vez mais artigos e estudos em revistas científicas.39
E hoje, de acordo com um levantamento feito pela Thomson Reuters, empresa
que detém a maior base de dados do mundo sobre trabalhos científicos, o Brasil ocupa
o 13º lugar no ranking de publicações científicas.40

Figura 4. Notícia divulgada no Jornal Folha de São Paulo sobre os avanços da Ciência Brasileira

No entanto, esse aumento de cientistas, nas universidades, e de publicações
não corresponde a um aumento proporcional no ranking de registro de patentes, o
qual é um indicador de desenvolvimento de inovações.41
Nesse ranking, o Brasil está em 69º lugar, como aponta o relatório anual da
Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)42 o que mostra a necessidade
de os pesquisadores atuarem mais nessa direção, pois as pesquisas brasileiras, em
sua

maioria,

não

estão

gerando

patentes

e

inovação

tecnológica,

consequentemente, o Brasil está perdendo sua capacidade competitiva.

e,
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Segundo o relatório, o Brasil está na 69ª posição, com indicadores favoráveis
em pesquisa e desenvolvimento e qualidade de suas publicações científicas, mas com
fraquezas em seu ambiente de negócios e capacidade de gerar inovação e criação de
novos negócios.43
No ano de 2016, os pedidos de patentes atingiram 31.020 e apresentaram
queda de 6,1% em relação aos 33.043 de 2015. Também apresentaram queda os
depósitos de desenho industrial e as solicitações de averbações de contratos. No caso
de desenho industrial, os depósitos atingiram 6.027 em 2016, com queda de 0,2% em
relação aos 6.039 de 2015. Em relação às averbações de contratos, foram 1.027
solicitações em 2016, frente a 1.400 em 2015, indicando queda significativa (26,6%).44
O Brasil aparece, hoje, na 81ª posição no Global Innovation Index 2016,
elaborado pelo Institut Européen D'administration Des Affaires (INSEAD) (em
português, Instituto Europeu de Administração de Empresas), atrás de países com
economia menos robusta, numa lista de 138 países.45

Figura 5. Posição do Brasil em ranking de competitividade

O relatório destaca que a economia brasileira foi afetada no último ano pela
deterioração de fatores considerados básicos para a competitividade, como ambiente
econômico, desenvolvimento do mercado financeiro e, principalmente, capacidade de
inovação.46
Frente a todos esses dados, não há como duvidar que temos um grande desafio
pela frente e que precisamos aprender a lidar com essas mudanças e transformações
sociais e principalmente econômicas, a fim de que possam ser gerados novos
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processos e produtos, não mais pontual, mais sistemicamente, visando o
desenvolvimento da economia e da sociedade do país.
O conhecimento de toda a cadeia de inovação, o uso e a prática do sistema de
propriedade industrial (PI) pelas universidades e pelos centros de pesquisa, com
destaque para a tecnologia protegida por patentes, criam um ambiente favorável ao
desenvolvimento científico-tecnológico e econômico do país47, mas ainda poucos
pesquisadores estão inteirados sobre esses novos processos.
Segundo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), patente é um
título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade,
outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou a outras pessoas físicas ou
jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Com esse direito, o inventor ou o
detentor da patente tem o direito, durante o prazo de vigência da patente (20 anos no
caso de patente de invenção e 15 anos no caso de modelo de utilidade) de impedir
terceiros, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou
importar produto objeto de sua patente e/ou processo ou produto obtido diretamente
por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar
detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.48
Para uma “possível” invenção ser patenteada, ela deve apresentar os seguintes
requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.48
Entre outros itens, técnicas cirúrgicas ou terapêuticas aplicadas sobre o corpo
humano ou animal, não podem ser patenteadas.48
A documentação de patentes é a mais completa entre as fontes de pesquisa.
Estudos revelam que 70% das informações tecnológicas contidas nesses documentos
não estão disponíveis em qualquer outro tipo de fonte de informação.48
A busca nessas bases é muito importante na fase inicial de desenvolvimento
de um produto e/ou processo, para evitar gastos desnecessários de tempo e recursos.
Os resultados podem revelar não apenas que uma invenção não é nova, mas também
que há outras soluções técnicas.48
Os NITs, criados a partir da Lei da Inovação, são responsáveis pela difusão e
pela gestão do uso dos mecanismos de proteção, tanto pela academia quanto pelas
empresas brasileiras, visando ao aproveitamento de novas oportunidades de negócio
a partir de tecnologias calcadas em conhecimento.
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A inovação pode representar para as empresas uma resposta da ciência à sua
busca cada vez maior por diferenciação, sendo chave para sua sustentabilidade em
um mercado altamente competitivo.49
Já as universidades precisam desenvolver capacidades que garantam sua
sustentabilidade, adaptando-se a essa sociedade em transformação, o que implica
uma mudança no que tange ao processo de produção, difusão e aplicação dos
conhecimentos.49,50
Mudança essa que irá demandar cada vez mais a preocupação em proteger
resultados de pesquisas científicas para finalidades econômicas, algo que era
bastante comum em empresas, e que aos poucos começa também a se tornar
presente entre os pesquisadores brasileiros na academia, mas não é ainda um
processo conhecido e muito aceito pela academia.49,50
Para isso, as ICTs precisam conhecer esses novos processos e mudar a
cultura. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) já vem
divulgando esse assunto e estimulando essa nova cultura entre os pesquisadores e
ICTs há algum tempo.

Figura 6. Artigo da Revista FAPESP sobre a importância do patenteamento das pesquisas antes
mesmo do início do projeto de pesquisa
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Figura 7. Artigo da Revista FAPESP falando sobre os caminhos para promoção da inovação através
de uma cultura de propriedade intelectual entre os pesquisadores

Figura 8. Artigo da Revista FAPESP falando sobre os caminhos para promoção da inovação através
de uma cultura de propriedade intelectual entre os pesquisadores, contendo estratégias para se obter
o registro de propriedade intelectual
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Isso porque dá-se mais importância à compreensão do processo de
transferência de tecnologia, se caracterizado pela passagem de conhecimentos
gerados pela universidade a uma empresa, o que lhes permitem inovar e ampliar sua
capacidade tecnológica, possibilitando uma vantagem competitiva no mercado.51
Segundo orientações da Agência USP de Inovação (AUSPIN) a seus
pesquisadores, “há diversas formas de diálogo entre empresa e ICTs, desde os mais
gerais, como formação de profissionais qualificados, publicações de pesquisas e
relatórios, consultorias e prestação de serviços técnicos, até os mais específicos,
como desenvolvimento de tecnologias, produtos, processos e serviços inovadores,
bem como incubação de empresas de base tecnológica.
Mesclar o ambiente inovador da universidade com o potencial de investimento
e realização da empresa pode gerar resultados benéficos em uma relação ganhaganha.
A Universidade cumpre seu papel social de geração de conhecimento e
tecnologias, e a Empresa agrega valor, obtém um diferencial e aumenta sua
competitividade nacional e internacionalmente.”52
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Figura 9. Guia Prático II: Transferência de Tecnologia – Parceria entre Universidade e Empresa, da
Agência USP de Inova
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Figura 10 Ganhos da parceria entre a empresa e ICT, de acordo com Guia Prático II: Transferência
de Tecnologia – Parceria entre Universidade e Empresa, da Agência USP de Inovação

A Inova, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), também tem o
Guia do Inventor, que visa “fortalecer a cultura de inovação e empreendedorismo no
meio acadêmico, dedicado a docentes e pesquisadores da Universidade Estadual de
Campinas, e que contempla informações relacionadas a Propriedade Intelectual,
Transferência de Tecnologia,

Pesquisa em colaboração

com a indústria,

Empreendedorismo e o Parque Científico e Tecnológico da UNICAMP”.53
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Figura 11. Guia do Inventor da Agência de Inovação, da Inova UNICAMP

Da mesma forma, outras agências e os NITs das IES também estão fazendo
cada vez mais essa divulgação visando à maior conscientização dos atores desse
processo.
Contudo, o principal obstáculo do nosso sistema, segundo o professor titular
aposentado da Farmacologia da USP, no Jornal da USP, em 2007, Antonio Carlos
Martins de Camargo, é a falta de cultura brasileira nessa área, que se reflete tanto no
lado acadêmico como no industrial, tornando a interlocução entre os principais atores
do sistema de inovação uma tarefa quase impossível.
Do lado industrial, há raros exemplos de indústrias brasileiras dispostas a
fazer da ciência um caminho para a inovação. A grande maioria se dedica,
na melhor das hipóteses, à inovação incremental de base estritamente
tecnológica. O setor acadêmico, por outro lado, praticamente desconhece o
rigor do processo de proteção da propriedade intelectual e desenvolvimento
a partir de um documento de patente tecnicamente bem protegido, que exige
grande envolvimento do cientista.
Essa situação é compreensível, pois ambos não tiveram a oportunidade de
conviver num ambiente onde a cultura da inovação integra as atividades
acadêmicas e industriais. Todos esses fatores comprometem a rapidez e
eficiência com que o desenvolvimento de inovações deve ser conduzido num
ambiente de alta competitividade.54

E essa ausência de cultura entre outros fatores, acaba refletindo e impactando
diretamente os resultados econômicos e sociais do país.
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Figura 12. Patentes requeridas pelo Sistema PCT (Tratado de Cooperação de Patentes) em 2011 – o
Brasil é responsável por porção ínfima de patentes

Na definição sucinta do professor do Departamento de Engenharia Elétrica da
Universidade Federal de Campina Grande (PB), Marcelo Sampaio de Alencar,
inovação é, tipicamente, a contagem de patentes. E, por esse critério, segundo ele,
estamos bastante mal. O Brasil responde por 2,4% das publicações científicas
mundiais, mas alcança apenas 0,2% da produção de patentes.
A importância de avançar portanto nesse processo de cultura de inovação e de
formar recursos humanos capacitados tanto para liderar pesquisas e projetos em
parceria com empresas, como para abertura de novas empresas de base tecnológica,
é vital para a autonomia científica e tecnológica do nosso país, para o aquecimento
do mercado nacional e para a promoção da diversificação das exportações.
Isso porque, nessa nova economia globalizada e pautada na inovação, a
competência dos países está cada vez mais relacionada à sua capacidade de
converter conhecimento em inovação e, por isso, as universidades e as instituições
de pesquisa ao redor do mundo passaram a incorporar em suas missões, além do
ensino e da pesquisa científica, a responsabilidade não apenas pela produção do
conhecimento, mas também por sua transferência, tendo que desenvolver
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relacionamentos com o setor produtivo e com o governo, nos sistemas de inovação
de seus países.55
Dessa forma, um dos maiores desafios da política científica e tecnológica
mundial, bem como a nacional, passou a ser o estímulo à aproximação desses atores
dentro de um sistema de transferência de conhecimento entre ICTs e empresas cada
vez mais sinérgico, que permita o desenvolvimento conjunto de novas tecnologias.56-59
No entanto, essa aproximação depende sobremaneira de recursos humanos
capacitados para atuar na interlocução e na gestão de projetos envolvendo produtos
inovadores, que compreendem processos existentes entre pesquisa, patenteamento,
desenvolvimento, transferência de tecnologia, produção e comercialização de
produtos.

Figura 13. Etapas do processo de inovação
Quadro apresentado na aula do MBA Gestão da Inovação em Saúde sobre o papel dos NITs,
ministrada pela Profa. Dra. Marli Elizabeth Ritter dos Santos da PUC /RS

Esses profissionais precisam ter domínio, não apenas da própria pesquisa
científica, mas também das noções de administração e gestão e, ainda, de
conhecimento dos mecanismos de proteção das criações intelectuais. Sendo assim,
precisam conhecer o sistema de propriedade intelectual e das patentes, o arcabouço
legal da propriedade intelectual; saber a importância da patente no processo de
decisão empresarial e acadêmico; e informar-se sobre a estrutura dos documentos de
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patente e sua tramitação, bem como sobre a utilização das patentes como fonte de
informação científica e tecnológica.
Precisam também conhecer os mecanismos de transferência de tecnologia, os
quais envolvem um conjunto de etapas que delineiam e efetivam a transferência das
invenções resultantes das pesquisas científicas realizadas pelas ICTs ao setor
produtivo.60,61
Em resumo, o processo de transferência de novas tecnologias compreende as
seguintes etapas: seleção da tecnologia a ser utilizada pela empresa, escolha dos
fornecedores, negociação para a aquisição, realização do processo, assimilação da
tecnologia transferida e implementada, adaptação e melhoramentos.62
Envolve inúmeras informações e detalhamentos técnicos e, ainda, um
minucioso acompanhamento de todas as etapas para que tudo transcorra conforme o
planejado.62
Além disso, são necessários conhecimentos sobre contratos, utilizados para
pactuar a transferência de titularidade do direito de propriedade intelectual, e esses
contratos

envolvem termos

como

cessão,

licenciamento,

confidencialidade,

arbitragem, exclusividade, titularidade, entre outros, que são fundamentais para o
processo de negociação. Esta, por sua vez, representa outra etapa também
importante, que envolve outros temas como royalties, valoração, mercado,
produtividade, competividade, entre outros.
Fora isso, o processo de transferência de tecnologia requer conhecimento,
muitas vezes, de ferramentas como design thinking (imersão, ideação e
prototipagem), cocriação, business model canvas, pitch, entre outros.
Enfim, é muito importante que sejam formados recursos humanos para atuar
nesse panorama, que é recente e global.
A universidade tende a formar por meio da pós-graduação um profissional
com visão de pesquisa, destinada à geração de conhecimento especializado
e aprofundada em um determinado tema que busque avanços na fronteira do
conhecimento e cujos resultados terão aplicação, em geral, no médio e longo
prazos. Já o setor empresarial objetiva a inclusão de profissionais que tenham
a capacidade de liderança, que trabalhem de forma compartilhada, que sejam
capazes de motivar equipes multidisciplinares, que transformem o
relacionamento interpessoal e, principalmente, que os resultados de seu
trabalho agreguem valor à empresa. Isto é, profissionais com visão ampla e
que saibam trabalhar em diferentes áreas do conhecimento, em redes
multiprofissionais, identificando e trazendo soluções e aprendendo na prática.
Essas são habilidades complementares e necessárias à capacitação de
profissionais para a inovação.63
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É fundamental que sejam implantados processos pedagógicos e de difusão de
conceitos e oportunidades que propiciem uma mudança de mentalidade, tanto do
corpo docente quanto de alunos, e, principalmente, partindo-se das instâncias
decisórias das instituições de Ensino e Pesquisa.63

Sem a disseminação de uma nova postura de mudança cultural que motive
alunos e professores a terem iniciativas de empreendedorismo e de gestão
da inovação visando à construção de parcerias, de desenvolvimento de
dissertações de mestrado e doutorado com interesses do setor produtivo não
acadêmico, a exemplo do que ocorre em universidades dos EUA, da Europa
e em países da Ásia, corre-se o risco de a academia brasileira não saber
tratar e responder às demandas próprias dessa relação, tampouco mensurar
os impactos perante a sociedade brasileira.63

Em países como Japão, Estados Unidos da América (EUA), Canadá, Inglaterra
e Alemanha, a transferência de tecnologia (TT) é prática consolidada. E, de modo
geral, a colaboração entre universidades e empresas ainda é incipiente nos países
latino-americanos, mas começou a se fazer presente como forma de transpor os
desafios de produtividade e competitividade.60
Esse processo está intimamente ligado à legitimação da importância que as
universidades têm na produção, na transferência e na comercialização do
conhecimento nos contextos de rápidas mudanças econômicas, vivenciadas por
sistemas nacionais de pesquisa e inovação.60
No Brasil, a relação entre universidade e empresa é um fenômeno ainda
recente, surge em consequência das tendências mundiais60 e ganhou espaço na
agenda política a partir da promulgação da Lei de Inovação36 que estabelece um
conjunto de incentivos para fortalecer a interação entre empresas e ICT.
E como vimos, os profissionais mais qualificados e mais bem preparados para
atuarem no sistema de inovação, por meio de processos de transferência de
tecnologia entre ICT e empresa, são os egressos dos programas de pós-graduação E
esses egressos são formados através dos programas de pós-graduação do país que
visam quase que exclusivamente a produção de ciência de fronteira e sua respectiva
publicação.
Nos últimos anos, tem havido muita insistência, na literatura especializada,
sobre a necessidade de as universidades estarem cada vez mais vinculadas ao setor
produtivo, tornando-se mais relevantes e conseguindo mais apoio e recursos ao
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mesmo tempo e estão expandindo seu foco tradicional de formação e capacitação
(ensino e pesquisa), agregando à sua missão a atuação direta no processo de
desenvolvimento econômico, cultural e social da sociedade.64
Estudos sobre inovação têm apontado, sistematicamente, a importância do
sistema de ensino superior para a inovação tecnológica.65
A universidade tem fundamental importância no sistema de inovação
tecnológica, porque produz pesquisas que podem ser apropriadas pelas
empresas no seu processo de inovação (seja para a solução de problemas
ou para a criação de novos processos e produtos), instrumentos e técnicas
de pesquisa (como modelos computacionais e protocolos laboratoriais para
o desenho e teste de sistema tecnológico) e principalmente profissionais e
pesquisadores qualificados, que, ao serem incorporados pelos vários
setores da sociedade, levam consigo não apenas conhecimento científico
recente, mas também habilidades para resolver problemas complexos,
realizar pesquisa e desenvolver novas ideias, além de deterem
“conhecimento do conhecimento”, ou seja, sabem quem sabe o que, pois
participam das redes acadêmicas e profissionais no nível nacional e
internacional e quando se engajam em atividades fora do meio acadêmico,
os profissionais e pesquisadores tendem a imprimir em tais contextos uma
nova atitude mental e espírito crítico que favorecem as atividades
inovativas.65

Para o cenário atual, se faz necessária uma formação pautada em novas
competências e habilidades e, também, um currículo mais abrangente, com estímulos
para as atividades ligadas ao Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação.
O setor da saúde, foco deste estudo, tem também esses mesmos desafios,
além dos específicos ligados às necessidades de inovação da própria área, que
podem ser também considerados de soberania nacional, pois representam a demanda
de um setor com alta dependência econômica e tecnológica, que precisa realizar
pesquisas em busca de novos produtos patenteáveis, que possam reduzir a
dependência tecnológica do país, aperfeiçoando, principalmente, seus mecanismos
de aproximação entre o meio acadêmico e o produtivo, visando diminuir esse deficit.
O setor conta também com um Sistema Nacional de Inovação em Saúde que
engloba setores e cadeias produtivas, empresas, organizações de C&T e, ainda,
agências de regulação sanitária, de implementação de políticas industriais, científicas
e tecnológicas, de políticas de saúde, de propriedade intelectual, entre muitas
outras.66,67
É intersetorial e envolve os setores público e privado, em suas diferentes áreas
de atuação, como: educação, pesquisa, financiamento, manufatura/produção,
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legislações e aspectos regulatórios, gestão de tecnologias e de propriedade
intelectual, comércio nacional e internacional e processo de compras públicas.66,67

Figura 14. Sistema Nacional de Inovação: contexto político-institucional e produtivo

Nesse sistema, existe um conjunto de atividades econômicas que estão
inseridas em um contexto institucional e produtivo bem específico, o qual envolve uma
série de atividades industriais, lideradas pela indústria farmacêutica, que adotam
paradigmas de base química e biotecnológica e outro conjunto formado por indústrias
de equipamentos e materiais, cujas inovações se fundamentam em paradigmas de
base mecânica, eletrônica e de materiais.66,67
A produção de todos esses segmentos industriais conflui para mercados
fortemente articulados, que caracterizam a prestação de serviços de saúde, hospital,
ambulatório e diagnóstico e tratamento, condicionando a dinâmica competitiva e
tecnológica do complexo.66,67
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Figura 15. Complexo Econômico – Industrial da Saúde

Na área da saúde tem ocorrido um processo de transformação e de inovação
tecnológica sem precedentes e o setor representa um espaço simultâneo de inovação
e de acumulação de capital, sendo o mercado o espaço concreto onde os capitais se
defrontam. 66,67
A todo momento, inovações tecnológicas surgem para melhorar e resolver
problemas de saúde que vão desde novos tratamentos e equipamentos de diagnóstico
até mesmo aplicativos e plataformas que otimizam processos em instituições de
saúde e a vida das pessoas.68
Muitas inovações estão sendo desenvolvidas visando sistemas de prontuários
eletrônicos, os quais visam melhor eficiência, eficácia e efetividade de instituições de
saúde, e permitem o aumento de controle de situações decisivas tanto para a
sobrevivência de pacientes quanto para a saúde econômico-financeira dessas
instituições.68
Outras estão focando mais a utilização de jogos interativos a fim de ajudar
pessoas a tomar melhores decisões para sua saúde. Isso faz com que a
aproximação entre paciente e médico seja cada vez maior e, atualmente, é possível
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uma interação por meio eletrônico entre eles, sem que o paciente saia de casa. A
previsão para os próximos anos é de que o smartphone se torne o centro dos cuidados
de saúde.68
Existem ainda invenções de adaptadores que, quando conectados a um
estetoscópio, por exemplo, enviam dados das batidas do coração para a nuvem
(cloud) e, dessa forma, os médicos podem fazer download desses dados em seus
smartphones.68
Também foi criado um eletrodo, que é um dispositivo do tamanho de uma
amêndoa que, ao causar pequenos choques elétricos em determinadas áreas do
corpo, é capaz de interromper fortes dores de cabeça.68
Na área médica, a inovação possibilitou, nas últimas décadas, novos
conhecimentos trazidos pela genômica e pela imunologia que, somados à inovação
na área da química fina, determinaram o aparecimento de antibióticos mais potentes,
o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas (principalmente no campo dos
transplantes), a reprodução assistida e a terapia genética.69
Também são considerados recentes o uso de novos materiais e medicamentos
nas áreas de estética e sexologia e o desenvolvimento de incríveis máquinas de
diagnóstico que esquadrinham toda a intimidade biológica do corpo humano.69
E ainda há uma trajetória tecnológica a ser identificada na medicina, como o
desenvolvimento de vacinas em consequência do maior conhecimento sobre a
natureza humana, a mudança de hábitos e condições de vida propiciados pela
educação, principalmente, em relação aos meios de comunicação (redução de gastos,
por exemplo, pela diminuição do número de fumantes e de alcoólatras e o
desenvolvimento de medicamentos mais eficazes que podem substituir cirurgias e
internações prolongadas.69
No entanto, há também outros avanços tecnológicos que interessam
especificamente este estudo, ligados à redução de custos com a assistência médica,
com técnicas de tratamento e diagnóstico menos invasivos, como a endoscopia, o
ultrassom e imagiologia cardíaca e a tendência à miniaturização de equipamentos
hospitalares, o que determina a ampliação de sua capacidade ao mesmo tempo em
que se tornam mais baratos, à semelhança do que ocorreu na indústria de
computadores e telecomunicações, entre outros desafios.69
Muitos desses desafios estão ligados ao setor de Equipamentos Médicos
Hospitalares e Odontológicos (EMHO), que se configura no mundo como um setor
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propulsor de desenvolvimento tecnológico e, portanto, indutor da inovação,
demandando um esforço conjunto de diversas áreas do conhecimento, entre elas,
ciências biomédicas, física médica, informática e engenharias para pesquisa,
desenvolvimento e inovação.68
Há um elevado crescimento do setor em termos mundiais, o qual proporciona
grande estabilidade financeira, mesmo em ambiente de crise.70,71
Segundo a OECD (2000), o setor de saúde tornou-se uma das maiores
indústrias nos países que a integram com grande dinâmica em termos de criação de
trabalho e inovação, e o mercado mundial desses equipamentos, em 2008, foi
avaliado em US$ 210 bilhões.70,72

Figura 16. Distribuição do mercado mundial por classificação de EMHO
Fonte: Baseado em The World Medical Markets Fact Book, (2008) apud Maldonado (2009)

No Brasil, o faturamento, em 2008, foi de R$ 7,92 bilhões com importações de
R$ 1,16 bilhões e exportações de R$ 5,47 bilhões, gerando um deficit comercial de
R$ 4,31 bilhões.70
Torna-se necessário consolidar uma indústria nacional, competitiva no setor,
para atingir o objetivo do governo de diminuir esse deficit. 70
Para isso, é preciso, entre outras medidas, diminuir a importação, elevando os
investimentos em inovação, fortalecer os ICTs, atrair a atenção de centros de P&D de
empresas estrangeiras tecnologicamente avançadas, além de promover a
diversificação das exportações.70
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Mas todas essas demandas que visam a busca de soluções inovadoras que
reduzam custos e desenvolvam o ecossistema de inovação em saúde, dependem de
recursos humanos qualificados para o desenvolvimento tecnológico e para a gestão
da cadeia de inovação, que implica em transferência de conhecimento e de tecnologia
entre universidade e empresa.
E como a política de inovação no Brasil está ancorada nas ICTs e nos egressos
dos programas de pós-graduação, essa discussão sobre a formação de pósgraduandos para o Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação precisa ser
enfrentada, assim como as mudanças para que o país possa crescer e se
desenvolver.
E essas mudanças precisam ser sustentadas por uma política de formação de
recursos humanos capazes de visualizar, induzir e liderar pesquisas e projetos em
parceria com empresas ou, ainda, de formar novas empresas de base tecnológica,
que estimulem o empreendedorismo científico, bem como o aumento de emprego e
renda para o país, resultando em autonomia científica e tecnológica.
Por se tratar de tema recente e premente, segundo os dados anteriormente
expostos, este estudo se preocupou e se dedicou a conhecer os aspectos e
processos pedagógicos envolvidos nessa tão necessária e tão ultimamente
comentada, formação de recursos humanos para o desenvolvimento tecnológico
e para a Inovação, já que a nova ordem econômica, que coloca o conhecimento como
chave desse processo, necessita de novos desenhos institucionais e de recursos
humanos preparados para esse novo modelo, e escolheu para isso, analisar os
programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde –
Medicina III, formada apenas por programas cirúrgicos, por tratar-se de uma área
propulsora de desenvolvimento tecnológico, indutora de inovação, com possibilidades
infinitas

para

desenvolvimento

de

equipamentos

médico-hospitalares

e

procedimentos cirúrgicos, com grande potencial para estabelecimento de vínculo,
principalmente com o setor empresarial e com a economia, com a sociedade e com o
impacto social, envolvendo alta tecnologia, tendo como resultado produtos e
processos inovadores.
Descrever a evolução da área cirúrgica e das tecnologias inovadoras já
desenvolvidas não é uma tarefa comum. Uma busca na principal base de dados de
publicações na área médica (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) utilizando as palavras-
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chave “surgery” e “innovations” resulta em aproximadamente 4000 publicações, sendo
que, destas, mais de 1400 representam os últimos cinco anos de pesquisas na área.73
As inovações em cirurgia podem ocorrer através de estudos laboratoriais
cuidadosamente planejados, em situações emergenciais, em que técnicas mais
“arriscadas” se tornam a única alternativa de sobrevivência do paciente, ou ainda, por
acidente.74 Mas seja qual for a forma, é necessário, acima de tudo, que o cirurgião
esteja disposto a tomar decisões difíceis, que afetam diretamente a vida de outras
pessoas.
Essa capacidade de assumir responsabilidade e liderar um grupo de pessoas
que sejam capazes de “pensar fora da caixa” são aspectos fundamentais para que a
inovação esteja sempre presente.73
Inúmeros são os inventos da área, dentre eles, o uso de robôs em cirurgias; a
utilização de biomodelos que são protótipos em modelagem tridimensional (3D), feitos
por meio de impressoras 3D, que são cópias fiéis de órgãos do paciente e que
permitem procedimentos cirúrgicos mais precisos e seguros; a implantação de
coração artificial; o uso de stent farmacológico; a utilização de pomadas para
cicatrização cirúrgica; a realização de cirurgias com câmera 3D que permite melhor
acesso e visualização da área; entre tantas outras invenções e inovações,
possibilitando rupturas e mudanças sem precedentes, como cirurgias transorais
robóticas e com laser de alta precisão, além de cirurgias por videoendoscopia, que
possibilitam recuperação mais precoce e com menos sequelas.68
Esses

programas

têm

portanto,

potencialidades

para

estimular

o

desenvolvimento de abordagens inovadoras em pesquisa e tecnologia e acelerar a
transferência do conhecimento para melhorar a prática cirúrgica, as políticas de saúde
pública, e também para impulsionar o mercado e impactar a economia.
Dentro do sistema brasileiro de pós-graduação, a área Medicina III (Med III)
está incluída na Grande Área Ciências da Saúde, que concentra o maior número de
programas de pós-graduação (PPG) do país.
Atualmente, a área conta com 48 programas de pós-graduação, sendo 32
programas de mestrado (ME) e doutorado (DO), um curso apenas de ME, quatro
programas apenas de DO e 11 programas de mestrado profissional (MP).
Trata-se de uma área extremamente atuante, mobilizada e conectada, em
âmbito nacional, além de muito comprometida com o tema do estudo, que tem
envidado esforços a fim de estimular ações que contribuam para melhoria desses
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resultados em seus programas, e que , a cada ano, tem gerado metas para a área
com o objetivo de estimular e alcançar essa articulação com o setor produtivo e formar
mestres e doutores cada vez mais capacitados para lidar não somente com o
desenvolvimento de sua pesquisa, mas também com sua transferência e, ainda, para
atuar nesse sistema complexo de inovação e de inovação em saúde.
Em seu último relatório de 2017, a coordenação da área fez alguns
apontamentos importantes que indicam as metas para os próximos anos, que deverão
ser observadas e seguidas pelos programas.

Um dos grandes desafios para a área é o desenvolvimento da ciência,
tecnologia e inovação com ampliação do número de doutores atuando na
área tecnológica com foco em problemas nacionais. E, nos próximos anos, a
pós-graduação na área da Med III deverá intensificar a formação de recursos
humanos qualificados para atuar no setor empresarial buscando consolidar a
inovação. A área planeja expandir a oferta de cursos de Mestrado Profissional
contemplando melhor integração entre universidades, governo e empresas.
Paralelamente, busca incrementar o número de doutores com foco na
qualidade da produção científica tecnológica e na internacionalização. A
demanda para o doutorado profissional na área tem aumentado de forma
exponencial e a sua criação certamente alavancará o círculo virtuoso da
geração do conhecimento produzindo geração de economia que reverterá em
mais pesquisa.75

Ao todo, foram pesquisados 37 programas, ou seja, todos os programas
acadêmicos da área, conforme descritos na tabela a seguir:
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Tabela 1. Programas Acadêmicos de Pós-Graduação da Grande Área Ciências da Saúde Medicina III
Programa

Área Básica

Instituição de Ensino

Pesquisa em Cirurgia

Cirurgia

Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo (FCMSCSP)

Princípios da Cirurgia

Cirurgia

Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR)

Anestesiologia

Anestesiologia

Universidade de São Paulo (USP)

Ciências em Gastroenterologia Cirurgia

Universidade de São Paulo (USP)

Medicina (Cirurgia Torácica e
Cardiovascular)

Cirurgia

Universidade de São Paulo (USP)

Medicina (Clínica Cirúrgica)

Cirurgia

Universidade de São Paulo (USP)

Medicina (Obstetrícia e
Ginecologia)

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade de São Paulo (USP)

Oftalmologia

Oftalmologia

Universidade de São Paulo (USP)

Ortopedia e Traumatologia

Ortopedia

Universidade de São Paulo (USP)

Otorrinolaringologia

Cirurgia
Universidade de São Paulo (USP)
Otorrinolaringologia

Urologia

Cirurgia Urológica

Universidade de São Paulo (USP)

Ciências da Saúde Aplicadas
ao Aparelho Locomotor

Ortopedia

Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Ginecologia e Obstetrícia

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Medicina (Clínica Cirúrgica)

Cirurgia

Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Oftalmologia
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cirurgia
de Cabeça e Pescoço

Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Fisiopatologia e Ciências
Cirúrgicas

Cirurgia

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ)

Ginecologia, Obstetrícia e
Mastologia

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho/Botucatu (UNESP/BOT)

Ciências da Cirurgia

Cirurgia

Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)

Tocoginecologia

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)

Anestesiologia

Anestesiologia

Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho/Botucatu (UNESP/BOT)

Bases Gerais da Cirurgia

Cirurgia

Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho/Botucatu (UNESP/BOT)

Ciências Aplicadas à Cirurgia e
Cirurgia
à Oftalmologia

Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG)

Saúde da Mulher

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG)

Cirurgia

Cirurgia

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
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Programa

Área Básica

Instituição de Ensino

Ciência Cirúrgica
Interdisciplinar

Cirurgia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Cirurgia Translacional

Cirurgia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina (Ginecologia)

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina (Obstetrícia)

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina (Otorrinolaringologia)

Cirurgia
Universidade Federal de São Paulo
Otorrinolaringologia (UNIFESP)

Medicina (Urologia)

Cirurgia Urológica

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Oftalmologia e Ciências Visuais Oftalmologia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Ciências Médico-Cirúrgicas

Cirurgia

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Medicina (Clínica Cirúrgica)

Cirurgia

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Tocoginecologia

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Ciências Cirúrgicas

Cirurgia

Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ)

Ciências da Saúde:
Ginecologia e Obstetrícia

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS)

Medicina: Ciências Cirúrgicas Cirurgia

30

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS)

O V Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-202076,77, lançado em
2010, define as novas diretrizes e metas para uma política efetiva de pós-graduação
e pesquisa no Brasil. Essas diretrizes e metas apontam para um crescimento
estratégico, global, focado em ações que não apenas reduzam a defasagem científica
e tecnológica que separa o Brasil das nações mais desenvolvidas, mas também
garantam maior diálogo com o sistema de produção e com a sociedade brasileira.
Além desses temas, o PNPG 2011-202076,77 dá um enfoque importante à
formação de recursos humanos para as empresas e para os programas nacionais,
intitulados desafios brasileiros.
Entre outros assuntos, o PNPG, 2011-202076,77 trata ainda do Sistema de
Avaliação da Pós-Graduação e a necessidade de ajustes para esse sistema, a fim de
avaliar o impacto de resultados na comunidade acadêmica, nas empresas e na
sociedade.
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Olhando para essas diretrizes e metas, que visam à consolidação de uma
política de pós-graduação e pesquisa para o Brasil, comprometida com a
competitividade e com o desenvolvimento do país, que deve ser alcançada nos
próximos 3 anos, segundo o PNPG 2011-202076,77, percebe-se que, mesmo
comprometida e avançando para o tema, a Área da Medicina III não demonstra ainda
dados efetivos que corroboram para o entendimento e conhecimento de que seus
programas acadêmicos estejam transformando seus projetos pedagógicos e grades
curriculares para atender a essas novas demandas, pautadas em leis, marcos
regulatórios e políticas, inclusive da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), visando à formação de recursos humanos para o
desenvolvimento tecnológico e para a inovação, capazes de transladar o
conhecimento, e de transformá-lo em riqueza para o país, transformando pesquisas
científicas em práticas inovadoras na área da saúde.
Não localizamos também dados que comprovam que os programas de pósgraduação estão comprometidos em seu projeto pedagógico e na grade curricular, em
seus objetivos, regulamentos, em suas áreas e linhas de pesquisa, bem como em
suas disciplinas com esses temas, prementes para nossa sociedade, e não
conhecemos tampouco se eles estão sendo estimulados ou estimulando seus pósgraduandos para desafios empreendedores e de inovação.
Percebe-se ainda, uma ausência na grade curricular de programas de pósgraduação da Medicina III, de conteúdos importantes sobre os pontos críticos e sobre
as etapas do processo de inovação e de experiências com o setor produtivo, que
resultem em teses ou em transferências de tecnologia ou, também, em atividades
mais empreendedoras, como a criação de spin-offs ou startups, ou seja,
conhecimentos basais para que pesquisadores possam atuar nesse sistema, que é
complexo.
Para atuar nesse sistema, é preciso reconhecer potenciais inventos, desde a
fase da bancada ou dos estudos laboratoriais planejados, e ter visão de mercado, para
poder fazer o acompanhamento de todo o processo, que vai além da própria pesquisa
e da invenção, chegando até a comercialização da própria invenção ou do produto
que a contém.78
No entanto, geralmente, o que ocorre é que os procedimentos cirúrgicos se
estabelecem por meio de processos de produção que ficam mais sob o controle dos
médicos, sem a participação direta de indústrias.79
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O desafio está em ultrapassar o plano do aprimoramento conceitual e
metodológico e contribuir para a solução de problemas, melhoria da qualidade da
atenção e implementação de políticas de saúde mais efetivas.79
Para isso, é fundamental formar uma liderança, que já está claro, não pode ser
somente científica. Precisamos formar uma liderança preparada para assumir
responsabilidades e liderar pesquisas “pensando fora da caixa” para que a inovação
possa ocorrer.

Figura 17. Imagem relacionada à atitude empreendedora retirada do banco de imagens da internet

Consequentemente, o projeto pedagógico dos programas de pós-graduação,
bem como sua grade curricular precisam passar por modificações, pois não podem
continuar da mesma maneira, uma vez que a formação de mestres e doutores precisa
atender a todas essas novas demandas globais.
Propusemos, neste projeto de doutorado, analisar a formação dos pósgraduandos para o Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação nos programas
acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III,
buscando percepções e respostas a respeito do tema, que é complexo e muito
importante para o fortalecimento e para a consolidação do sistema de inovação do país.
A hipótese deste trabalho é a de que os programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III formam, por meio dos
projetos pedagógicos de seus cursos, profissionais altamente qualificados,
capacitados para a docência, para a expansão quantitativa do sistema de ensino
superior e para produção de ciência de fronteira, mas não dispõem de projeto
pedagógico e grade curricular para formação de recursos humanos para o
Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação, dificultando a interação, em um nível
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adequado, com o setor produtivo, conforme diretrizes e metas do PNPG 2011202076,77, pois não apresentam mecanismos para transladar a tecnologia
desenvolvida em inovação, tampouco para incentivar seu uso no mercado,
estabelecendo pequeno vínculo com a economia, com a sociedade e com a
transformação social, mesmo considerando as inúmeras potencialidades que
possuem. Isso ocorre possivelmente porque as demandas existentes para esses
projetos são ainda pontuais, ligadas aos orientadores e alunos, e não aos programas,
fato esse que pode estar impactando diretamente o Sistema Nacional de Inovação e
o Sistema Nacional de Inovação em Saúde, resultando na perda de espaço do país
no ranking mundial de competitividade.
A ideia foi avaliar programa a programa e a área como um todo, considerando
que este estudo pode não apenas ser entendido como uma mostra dos programas de
pós-graduação do país, mas também ser replicado em outras áreas e programas.
Lembrando que o foco deste estudo não buscou conhecer a relação entre a
ciência e os setores econômicos da área da saúde, mas, sim, especificamente, a
formação de recursos humanos qualificados para atuar na cadeia de inovação do país,
especialmente na da área da saúde.
Durante toda a pesquisa, buscou-se conhecer a estrutura pedagógica e
curricular dos cursos para saber como os programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III preparam seus pós-graduandos
para serem capazes de projetar e desenhar novos produtos e processos de produção
para o país.
Esperamos, com os resultados desta pesquisa, conhecer como os Programas
Acadêmicos de Pós-Graduação da Grande Área Ciências da Saúde Medicina III,
entendidos aqui como uma mostra dos programas acadêmicos de pós-graduação,
considerados como o maior polo de geração de conhecimento científico e tecnológico
do país, responsáveis pela competitividade e desenvolvimento da nação, estão
percebendo esse papel social (e econômico) nas diretrizes pedagógicas e estruturas
curriculares de seus cursos.
Esperamos também conhecer como estão criando as condições necessárias
para formarem pós-graduandos para o desenvolvimento tecnológico e para a
inovação, capazes de desenvolver e transferir o conhecimento produzido para uso da
população, atendendo sua função principal, que é a de fazer uso da ciência e do
conhecimento, assegurando ao país desenvolvimento, crescimento, autonomia

Introdução

34

política, científica e tecnológica, resultando em melhorias significativas para a
sociedade e em inserção social.
Esperamos, ainda, que esse estudo contribua para uma maior reflexão a
respeito do tema, com todos os que estão envolvidos nas universidades no processo
de formação de pós-graduandos, como pesquisadores, professores orientadores e
coordenadores de programas de pós-graduação, estudantes e egressos de
programas, além dos profissionais ligados aos NITs, pró-reitores e reitores.
A CAPES também poderá se apropriar desse estudo, bem como os demais
responsáveis por políticas de desenvolvimento tecnológico e de inovação do país.
Da mesma forma, as empresas que estão em busca de parcerias e
investimentos inovadores para tornarem-se mais competitivas, poderão encontrar
nesse trabalho alguns caminhos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Conhecer a maneira como os programas de pós-graduação estão formando
mestres e doutores para as áreas de Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação,
conforme diretrizes, estratégias e metas do Plano Nacional de Pós-Graduação
(PNPG) 2011-202076,77, tendo como base os programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, com a finalidade de
contribuir com uma análise, visando ao aprimoramento a respeito do papel da pósgraduação na formação de recursos humanos para o sistema de inovação do país.

2.2 Objetivos Específicos
▪

Examinar os sites dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande
Área Ciências da Saúde – Medicina III e verificar a estrutura curricular de cada
um, constatando se essas estruturas contemplam não apenas as práticas que
estimulem o empreendedorismo científico e a articulação com o setor
industrial, mas também a formação de pesquisadores capazes de transformar
a excelência da pesquisa científica brasileira em práticas inovadoras na área
da saúde, atuando com processos que vão além da pesquisa e de sua
publicação, como patenteamento e transferência de tecnologia.

▪

Pesquisar bancos de dados de patentes com o objetivo de analisar o
percentual de professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III com
experiência para formar mestres e doutores nas áreas de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação e, também, os números de patentes depositadas e
de patentes desenvolvidas em parceria com Instituições Científicas
Tecnológicas (ICTs) e empresas.

▪

Avaliar como a formação para o Desenvolvimento Tecnológico e para a
Inovação está sendo implementada pelos programas, por meio de
entrevistas com os coordenadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III.

3 MÉTODOS

3.1 Tipo de Estudo
O estudo teve natureza aplicada, abordagem quanti-qualitativa e objetivo
exploratório.80-84 Avaliou a formação de recursos humanos para o Desenvolvimento
Tecnológico e para a Inovação em programas acadêmicos de pós-graduação stricto
sensu, todos da área cirúrgica, ligados à Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III.
Em razão da atualidade do tema, da necessidade de se ampliar o conhecimento
e, também, por se tratar de um assunto ainda pouco estudado, a pesquisa teve
natureza aplicada e visou ampliar o conhecimento a respeito desse assunto para
torná-lo mais claro e compreensível.80-84
A escolha pelo uso das abordagens quantitativa e qualitativa partiu do
pressuposto de que estas não são incompatíveis e podem ser integradas no mesmo
projeto de pesquisa, promovendo uma resposta mais elaborada e completa. O estudo
não apenas teve preocupação com a representatividade numérica dos temas
abordados na pesquisa, mas também com o aprofundamento destes para melhor
compreensão do assunto, o qual é complexo e importante para os avanços
necessários da pós-graduação no tocante a essa formação.80-84
Quanto ao objetivo exploratório, este trabalho procurou, por meio do estudo de
campo, aprofundar o tema com levantamento bibliográfico e eletrônico, entrevistas e
análises de conteúdo.80-84

3.2 Aprovação Ética
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em 30 de novembro de 2012, sob o
número 050410.
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3.3 Caracterização da Amostra

3.3.1 Escolha da Amostra
Para este estudo, foram selecionados programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, pelo fato de estes
pertencerem a uma área propulsora de Desenvolvimento Tecnológico, indutora de
Inovação em equipamentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgico. Ressaltase, ainda, que essa área apresenta grande potencial para estabelecimento de vínculo,
principalmente com o setor empresarial e com a economia, envolvendo alta
tecnologia, cujo resultado são produtos e processos inovadores para melhorar a
prática cirúrgica e as políticas de saúde pública.

3.3.2 Número de elementos
No total, foram pesquisados 37 programas acadêmicos pertinentes à área
cirúrgica, conforme descritos na tabela 2 a seguir:
Tabela 2. Programas Acadêmicos de Pós-Graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
Programa

Área Básica

Instituição de Ensino

Anestesiologia

Anestesiologia

Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho/Botucatu (UNESP/BOT)

Anestesiologia

Anestesiologia

Universidade de São Paulo (USP)

Bases Gerais da Cirurgia

Cirurgia

Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho/Botucatu (UNESP/BOT)

Ciência Cirúrgica
Interdisciplinar

Cirurgia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Ciências Aplicadas à Cirurgia e
Cirurgia
à Oftalmologia

Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG)

Ciências Cirúrgicas

Cirurgia

Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ)

Ciências da Cirurgia

Cirurgia

Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)

Ciências da Saúde Aplicadas
ao Aparelho Locomotor

Ortopedia

Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Ciências da Saúde:
Ginecologia e Obstetrícia

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS)
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Instituição de Ensino

Ciências em Gastroenterologia Cirurgia

Universidade de São Paulo (USP)

Ciências Médico-Cirúrgicas

Cirurgia

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Cirurgia

Cirurgia

Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE)

Cirurgia Translacional

Cirurgia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Fisiopatologia e Ciências
Cirúrgicas

Cirurgia

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ)

Ginecologia e Obstetrícia

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Ginecologia, Obstetrícia e
Mastologia

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho/Botucatu (UNESP/BOT)

Medicina (Cirurgia Torácica e
Cardiovascular)

Cirurgia

Universidade de São Paulo (USP)

Medicina (Clínica Cirúrgica)

Cirurgia

Universidade de São Paulo (USP)

Medicina (Clínica Cirúrgica)

Cirurgia

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Medicina (Clínica Cirúrgica)

Cirurgia

Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Medicina (Ginecologia)

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina (Obstetrícia e
Ginecologia)

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade de São Paulo (USP)

Medicina (Obstetrícia)

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina (Otorrinolaringologia)

Cirurgia
Otorrinolaringologia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina (Urologia)

Cirurgia Urológica

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina: Ciências Cirúrgicas Cirurgia

Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS)

Oftalmologia

Universidade de São Paulo (USP)

Oftalmologia

Oftalmologia e Ciências Visuais Oftalmologia

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

Oftalmologia
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cirurgia
de Cabeça e Pescoço

Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Ortopedia e Traumatologia

Ortopedia

Universidade de São Paulo (USP)

Otorrinolaringologia

Cirurgia
Otorrinolaringologia

Universidade de São Paulo (USP)

Pesquisa em Cirurgia

Cirurgia

Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo (FCMSCSP)

Princípios da Cirurgia

Cirurgia

Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR)
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Instituição de Ensino

Saúde da Mulher

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG)

Tocoginecologia

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Tocoginecologia

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)

Urologia

Cirurgia Urológica

Universidade de São Paulo (USP)

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4 Descrição dos Procedimentos
A pesquisa foi desenvolvida em três etapas, conforme descrito a seguir:
a) Pesquisa bibliográfica;
b) Pesquisa eletrônica; e
c) Entrevistas.

3.4.1 Pesquisa bibliográfica
Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de websites, visando adquirir
conhecimento sobre temas relevantes para esta pesquisa, como: Inovação no Mundo,
Inovação no Brasil, Sistemas Nacionais de Inovação, Políticas Nacionais de Ciência
e Tecnologia, Sistema de Inovação no Brasil, Política de Ciência e Tecnologia
Brasileira, Sistema de Inovação em Saúde, Hélice-Tripla, Relação UniversidadeSociedade, Transferência de Tecnologia, Sistema Nacional de Pós-Graduação da
CAPES, Plano Nacional de Pós-Graduação/CAPES, Sistema Nacional de Avaliação
dos Programas de Pós-Graduação/CAPES, Desafio da Inovação Tecnológica dentro
das Universidades, Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas de
Ciência, Tecnologia e Inovação, o papel da formação de pesquisadores no Sistema
de Inovação, a pós-graduação e a formação de Recursos Humanos para a Inovação,
Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas e Tecnológicas do
Brasil, Relatórios do Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade
Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Brasil (Formicit)
(2010-2015), Estruturação de Núcleos de Inovação Tecnológica, Relatórios de
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Acompanhamento e Análise sobre os Primeiros Anos do PNPG (2011-2015),
Documentos da Área Medicina III, entre outros temas importantes e fundamentais
para o desenvolvimento da pesquisa.
A leitura e a análise desse material permitiram melhor ordenação das
categorias para a pesquisa eletrônica e para elaboração do questionário
semiestruturado, desenvolvido para ser aplicado em conjunto com os coordenadores
dos programas.

3.4.2 Pesquisa eletrônica
A pesquisa eletrônica foi realizada em duas etapas, conforme esboçado a
seguir:
Análise dos sites dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande

-

Área Ciências da Saúde – Medicina III.
Busca em banco de dados de patentes.

-

3.4.2.1 Análise dos sites dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III

Para essa pesquisa, foram consultados os sites dos programas eleitos com
intuito de analisar se os temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação apareceriam
nos descritivos destes e, também, de averiguar se esse assunto seria recorrente, com
o objetivo de verificar se esses temas faziam parte da identidade social e/ou do papel
dos programas avaliados.
Para isso, nos sites dos programas, foi necessário buscar, nos campos
Histórico, Apresentação, Objetivo, Regulamento, Áreas De Concentração, Linhas de
Pesquisa, Disciplinas, Parcerias com Empresas e Patentes, indicativos sobre
formação de recursos humanos para o Desenvolvimento Tecnológico e para a
Inovação.
Ainda nos programas, avaliou-se a existência de áreas de concentração e de
linhas de pesquisa inovadoras, envolvendo articulação universidade-empresa.
Analisou-se, também, a existência de disciplinas que abordassem os temas
Propriedade

Intelectual,

Inovação,

Empreendedorismo,

Planejamento

e
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Desenvolvimento e Novos Empreendimentos e outras que focassem esse tipo de
assunto/formação.
Foi necessário analisar a divulgação realizada pelos programas de suas
parcerias com empresas e, também, de suas patentes.
A ideia tinha como princípio verificar quais informações constavam nos sites e,
consequentemente, quais seriam os aspectos que os programas julgavam
importantes divulgar; aspectos estes que pudessem lhes conferir não apenas
identidade social, mas também definição de papel ao mesmo tempo.
O foco dessa etapa da pesquisa foi verificar se os programas entendiam que
detêm esse papel, essa responsabilidade de formar recursos humanos para o sistema
de Inovação do país e, ainda, se estariam propagando, em seus projetos pedagógicos,
atividades que estimulassem o empreendedorismo científico e a formação para
Inovação Tecnológica e para Inovação, visando à formação dos pós-graduandos
preparados para transformar ciência em produtos inovadores na área da saúde.
Os dados coletados na pesquisa eletrônica foram inseridos em uma planilha do
programa Excel, da Microsoft, e analisados com base na abordagem quantitativa e
qualitativa.
Primeiramente, as categorias foram estabelecidas, a codificação foi feita e a
tabulação dos dados foi inserida. Em seguida, realizou-se a análise quantitativa
dessas informações.
Em um segundo momento, os dados foram classificados e agregados de forma
organizada, isto é, por categorias, e analisados e interpretados de forma qualitativa,
com o objetivo de descobrir os sentidos das palavras e das frases obtidas, mediante
presença e/ou frequência, para trazer à luz seus significados.

3.4.2.2 Busca em banco de dados de patentes

Foi realizada uma busca de patentes banco de dados para verificar o número
de docentes ligados aos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III, que possuem patentes depositadas, a fim de
conhecer o número de professores orientadores experientes nesse tema, o número
de patentes depositadas por eles e o número de patentes desenvolvidas em parceria
com ICTs e empresas, analisando o envolvimento destas nas titularidades das
patentes.
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Para isso, nos sites dos programas, foram pesquisadas as listagens do corpo
docente de cada curso e, em seguida, foi realizada uma busca em banco de dados de
patentes, utilizando o nome de cada professor orientador, perfazendo um total de 744
docentes pesquisados.
O nome dos docentes dos programas foi utilizado como palavra-chave, ou seja,
o docente foi pesquisado como titular ou como um dos titulares de patente.
O objetivo desse estudo foi levantar a efetiva participação de docentes e
pesquisadores em projetos de Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação e,
consequentemente, obter conhecimento sobre a experiência do programa e de seu
corpo de orientadores nessas áreas. Buscou-se, ainda, conhecer o número de
patentes depositadas por eles e a parceria desses pesquisadores com o setor
produtivo. Foi necessário, também, conhecer as patentes depositadas em parcerias
com ICTs.
Nos resultados, é possível identificar todas as patentes depositadas pelo corpo
de docentes, orientadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande
Área Ciências da Saúde – Medicina III, os números de patentes depositas por eles e
de patentes desenvolvidas em conjunto com ICTs e empresas.
Os dados obtidos de cada um dos professores orientadores abordavam os
seguintes tópicos:
-

Profissional (Professor Orientador de Programas Acadêmicos de PósGraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III)

-

Programa

-

Instituição vinculada

-

Área

-

Patentes

-

Documentos

-

Titular(es)

-

Data do depósito

-

Resumo
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3.4.3 Entrevistas
Nessa etapa, foram entrevistados os coordenadores dos programas
acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, que
aceitaram o convite para participar da pesquisa.

3.4.3.1 Elaboração de questionário-piloto (roteiro da entrevista)
Antecedendo à fase de entrevistas com os coordenadores dos programas
acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III,
elaborou-se um questionário-piloto, semiestruturado, contendo 65 questões, como um
roteiro para as entrevistas-piloto, tendo como base o PNPG (2011-2020)86,87, o
Formulário para Informações sobre as Políticas de Propriedade Intelectual das
Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil85 e o artigo da pesquisadora da
Unicamp, Lea Velho, intitulado O Papel da Formação de Pesquisadores no Sistema
de Inovação.65
O título desse questionário e, consequentemente, o da pesquisa naquele
momento era Inserção Social da Pós-Graduação: Um Estudo sobre a Formação de
Recursos Humanos para o Sistema de Inovação e para os Desafios da Saúde
Humana no Cenário da Pesquisa Brasileira, a partir da Grande Área de Ciências da
Saúde – Medicina III.
O estudo tinha como objetivo avaliar a formação de recursos humanos para o
sistema de Inovação e para os desafios da saúde humana no cenário da pesquisa
brasileira, a partir da grande área de Ciências da Saúde – Medicina III.
A hipótese do estudo era a de que os programas de pós-graduação do Brasil
(na Grande Área da Saúde – Medicina III), em sua maioria, não estariam aplicando os
resultados de suas pesquisas e, ainda, estariam voltados basicamente para formação
de profissionais com alto desempenho científico, estabelecendo pequeno vínculo com
a economia, com a sociedade e com a transformação social, das tantas
potencialidades que possuem, não favorecendo a formação aos pós-graduandos nos
campos da Inovação e da Responsabilidade Social da pesquisa.
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3.4.3.2 Aplicação de questionário-piloto nas entrevistas

Foram visitados quatro programas de pós-graduação da Universidade Federal
de São Paulo e entrevistados seus coordenadores, mediante roteiro semiestruturado
(piloto). Foram escolhidos programas de Ciências Básicas (biologia estrutural e
funcional, ciências biológicas (biologia molecular), farmacologia e microbiologia e
imunologia da UNIFESP, para aplicação do projeto-piloto, pelas mesmas razões
aplicadas na escolha da amostra deste projeto: esses programas também estão
ligados a uma área propulsora de Desenvolvimento Tecnológico, indutora de
Inovação, principalmente em fármacos, com grande potencial para estabelecimento
de vínculo com o setor empresarial, com a economia, com a sociedade e com o
impacto social, envolvendo alta tecnologia, tendo como resultado produtos e
processos inovadores. As entrevistas duraram cerca de 90 minutos.

3.4.5 Análise dos resultados das entrevistas utilizando o questionário
piloto
Os dados coletados foram inseridos em um banco de dados, no Excel, e foram
analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. O questionário foi readaptado,
de acordo com os aspectos observados nas entrevistas do projeto-piloto, mas
manteve o formato e as 65 questões previstas inicialmente.

3.4.6 Aplicação dos questionários nos programas acadêmicos da
Medicina III
Foram contatados os 37 programas acadêmicos, ativos e em funcionamento,
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, e agendadas as entrevistas. Ao
todo, 26 programas foram entrevistados com o intuito de conhecer impressões a
respeito do tema, que é complexo e muito importante para o fortalecimento e para a
consolidação de um sistema de Inovação no país, principalmente na área da saúde.
Onze programas foram, da mesma forma contatados, mas optaram por não participar
do estudo, por motivos diversos.
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Dos 26 programas participantes, 24 foram entrevistados pessoalmente. Apenas
2 programas responderam por meio do questionário, sem passar pela entrevista com
o pesquisador responsável pelo estudo.
Todas as entrevistas com os coordenadores dos programas foram orientadas
mediante questionário sem-estruturado.
Esse questionário serviu, também, como roteiro para as entrevistas, e pautou
o diálogo sobre o papel dos programas de pós-graduação na formação de
pesquisadores para o Desenvolvimento Tecnológico e para Inovação, por cerca, no
mínimo de uma hora com cada um dos coordenadores entrevistados, embora grande
parte das entrevistas tenha durado tempo maior, chegando, até mesmo, a três horas
de boa conversa a respeito do tema.
Depois do término das entrevistas com os coordenadores dos programas e da
organização e análise dos dados, foram selecionadas, para a pesquisa, 25 questões
de múltipla escolha e 12 questões abertas, totalizando 37 questões, das 65 previstas
inicialmente.
Em vista dos resultados, o tema da pesquisa passou a ser A formação de pósgraduandos para o Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação em saúde
no Brasil. Um estudo a partir da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
com o objetivo de conhecer o papel que os programas de pós-graduação – Medicina
III estão exercendo no sistema de Inovação, a partir de seus projetos pedagógicos e
da formação de recursos humanos qualificados para o setor produtivo.

3.5 Parâmetros avaliados
▪

Identidade social e papel dos programas de pós-graduação da Medicina III.

▪

Número de professores orientadores detentores de patentes.

▪

Número de patentes depositadas.

▪

Número de patentes desenvolvidas em parceria com ICTS e empresas.

▪

Participação dos coordenadores dos programas em eventos que discutam os
temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.

▪

Conhecimento dos coordenadores sobre as diretrizes, estratégias e metas
definidas pelo Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, da CAPES, sobre
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Desenvolvimento Tecnológico e Inovação para os programas de pósgraduação.
▪

Opinião dos coordenadores sobre a contribuição de seus programas para o
Desenvolvimento Tecnológico e para o sistema de Inovação, e de que forma.

▪

Tipos de projeto de Inovação Tecnológica que são desenvolvidos pelos
programas.

▪

Uso de fomento para Inovação (CAPES/FAPESP/CNPq/Outras).

▪

Participação dos programas em projetos de Inovação Tecnológica de
cooperação universidade-empresa.

▪

Geração de novas empresas (spin-off ou startup) e parcerias com incubadores
e parques tecnológicos.

▪

Cultura de inovação.

▪

Uso de bolsas (CAPES/CNPq/FAP/outras), pelos pós-graduandos, voltadas
para o Desenvolvimento Tecnológico e para indução de Inovações.

▪

Formação de quadros para o setor tecnológico.

▪

Orientação dos pós-graduandos quanto à Propriedade Intelectual, Lei da
Inovação e ao papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs).

▪

Verificação dos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação como parte
dos objetivos de formação de mestres e doutores dos programas.

▪

Verificação da existência de disciplinas que abordam os temas Propriedade
Intelectual, Inovação, Empreendedorismo, Planejamento e Desenvolvimento
de Novos Empreendimentos, entre outras que foquem esse tipo de
assunto/formação.

▪

Apoio dos NITs.

▪

Opinião dos coordenadores se os programas devem ter o mesmo rigor que
apresentam no campo científico e no campo da inovação.

▪

Opinião dos coordenadores sobre o que os programas devem fazer para que
sejam fortalecidos na sua capacidade de pesquisa e inovação.

▪

Opinião dos coordenadores sobre o que falta para que os programas possam
transferir o conhecimento produzido e publicado.

4 RESULTADOS
Os resultados foram organizados neste capítulo, em três subtítulos, conforme
detalhado a seguir:
-

Análise da pesquisa realizada nos sites dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III

-

Análise da busca realizada em banco de dados de patentes.

-

Análise das entrevistas com os coordenadores programas acadêmicos de
pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III.

4.1 Análise da pesquisa realizada nos sites dos programas acadêmicos
de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
Nessa etapa, foram analisados os sites dos 37 programas acadêmicos da
Grande Área Ciências da Saúde Medicina III.
Para isso, foram consultados os sites dos programas eleitos para esta pesquisa
e examinada a incorporação ou não dos temas Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação nos mesmos, verificando, nos descritivos dos campos Histórico,
Apresentação, Objetivo, Regulamento, Áreas de Concentração, Linhas de Pesquisa,
Disciplinas, Parcerias com Empresas e Patentes, o aparecimento dessas palavras.
Com base nos programas, ainda foi possível analisar a existência de áreas de
concentração e de linhas de pesquisa inovadoras e, também, os indicativos de
articulação destas com o setor produtivo.
Analisou-se a existência de disciplinas com temas sobre Propriedade Intelectual,
Inovação,

Empreendedorismo,

Planejamento

e

Desenvolvimento

de

Novos

Empreendimentos, entre outras, cujo foco abordasse esse tipo de assunto e formação.
Buscou-se, adicionalmente, analisar a divulgação, pelos programas, de suas
patentes.
Além disso, verificou-se, nos sites dos programas, o registro de parcerias
realizadas com ICTs e, também, com empresas para desenvolvimento conjunto de
processos inovadores e ainda a existência de estímulos à formação empreendedora
como incentivo à criação de spin-offs ou startups, parcerias com incubadoras ou
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parques tecnológicos, entre outros possíveis indicativos de fomento à formação
inovadora de mestres e doutores.
Tabela 3. Programas Acadêmicos de Pós-Graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina
III e respectivos sites (consultados no estudo)
Programa

Instituição

Site

1.

Cirurgia Translacional

Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP)

http://www.unifesp.br/dcir/cirtrans

2.

Ciência Cirúrgica
Interdisciplinar

Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP)

http://www.posgrad.epm.br/ccid/

3.

Medicina (Ginecologia)

Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP)

http://www2.unifesp.br/dgineco/
pggin/dadosgerais.htm

4.

Medicina (Obstetrícia)

Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP)

http://www.pgobstetriciaunifesp.
com.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=23&Ite
mid=12

5.

Medicina
(Otorrinolaringologia)

Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP)

http://www2.unifesp.br/dotorrino/
ppgmedotor

6.

Medicina (Urologia)

Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP)

http://www.urologiaepm.com.br/

7.

Oftalmologia e Ciências
Visuais

Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP)

http://www.oftalmounifesp.com.b
r/pos-graduacao/

8.

Anestesiologia

Universidade de São Paulo
(USP)

http://www.anestesiologiausp.co
m.br/pos-graduacao-strictusensu-doutorado/

9.

Ciência em
Gastroenterologia

Universidade de São Paulo
(USP)

http://cir.gastrousp.net/http://ww
w2.fm.usp.br/gastro/mostrahp.p
hp?origem=gastro&xcod=Senso
%20Estrito&dequem=P%F3sgradua%E7%E3o&ordem=

10.

Medicina (Cirurgia
Torácica e
Cardiovascular)

Universidade de São Paulo
(USP)

http://pgcirurgia.incor.usp.br/

11.

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

Universidade de São Paulo
(USP)

http://clicir.propg.net/

12.

Medicina (Obstetrícia e
Ginecologia)

Universidade de São Paulo
(USP)

http://prpg.usp.br/PPGOG/

13.

Oftalmologia

Universidade de São Paulo
(USP)

http://www.pgoftalmologiausp.co
m.br/

14.

Ortopedia e
Traumatologia

Universidade de São Paulo
(USP)

http://www.iothcfmusp.com.br/pt
/ensino-epesquisa/dotfmusp/posgraduacao-senso-estrito/

15.

Otorrinolaringologia

Universidade de São Paulo
(USP)

http://www.otorrinousp.org.br/Sit
ePosOtorrino/default.asp

16.

Urologia

Universidade de São Paulo
(USP)

https://urousp.hc.fm.usp.br/posg
raduacao/Default.aspx
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17.

Ciências da Cirurgia

Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP)

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/
pos-graduacao-em-CIÊNCIASda-cirurgia

18.

Tocoginecologia

Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP)

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/
pos-graduacao-emtocoginecologia

19.

Anestesiologia

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Unesp)/Botucatu

http://www.fmb.unesp.br/#!/posgraduacao/mestradoacademico-edoutorado/programas-de-posgraduacao/pganestesiologia/

20.

Bases Gerais da
Cirurgia

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Unesp)/Botucatu

http://www.fmb.unesp.br/#!/posgraduacao/mestrado-academicoe-doutorado/programas-de-posgraduacao/pgbasesgeraisdacirur
gia/

21.

Ginecologia, Obstetrícia
e Mastologia

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Unesp)/Botucatu

http://www.fmb.unesp.br/#!/posgraduacao/mestradoacademico-edoutorado/programas-de-posgraduacao/pggom/

22.

Ciências da Saúde
Aplicada ao Aparelho
Locomotor

Universidade de São Paulo
(USP)/ Ribeirão Preto

http://www.pglocomotor.com.br/
pt/index.php

23.

Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade de São Paulo
(USP)/ Ribeirão Preto

http://rgo.fmrp.usp.br/pg/novo/

24.

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

Universidade de São Paulo
(USP)/ Ribeirão Preto

http://pgcirurgia.fmrp.usp.br/

25.

Oftalmologia e
Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cabeça
Pescoço

Universidade de São Paulo
(USP)/ Ribeirão Preto

http://roo.fmrp.usp.br/

26.

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

Universidade Federal do
Paraná (UFPR)

http://www.pgclinicacirurgica.ufp
r.br/

27.

Tocoginecologia

Universidade Federal do
Paraná (UFPR)

http://www.pgtoco.ufpr.br/

28.

Ciências Aplicadas à
Cirurgia e à
Oftalmologia

Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG)

http://site.medicina.ufmg.br/cpgc
irurgiaoft/

29.

Saúde da Mulher

Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG)

http://site.medicina.ufmg.br/cpgs
audedamulher/

30.

Fisiopatologia e
Ciências Cirúrgicas

Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ)

http://www.fisiocirurgiauerj.org/

31.

Ciências Cirúrgicas

Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ)

http://www.medicina.ufrj.br/posgraduacao/CIÊNCIAScirurgicas/

32.

Ciências Médico
Cirúrgicas

Universidade Federal do
Ceará (UFC)

http://www.cirurgia.ufc.br/
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33.

Cirurgia

Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)

https://www.ufpe.br/ppgc/

34.

Ciências da Saúde –
Ginecologia e
Obstetrícia

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)

https://www.ufrgs.br/ppggo/inde
x.php/br/

35.

Medicina (Ciências
Cirúrgicas)

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)

http://www.ufrgs.br/ppgcirur/inde
x.php/pt

36.

Princípios da Cirurgia

Faculdade Evangélica do
Paraná (FEPAR)

http://www.fepar.edu.br/index.ph
p/ensino/posgraduacao/mestrado-edoutorado

37.

Pesquisa em Cirurgia

Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de
São Paulo

http://www.fcmsantacasasp.edu.
br/index.php/cursosgraduacao/2013-02-16-14-0557/pesquisa-em-cirurgia

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a análise, foram encontrados os seguintes resultados:
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Tabela 4. Registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação encontrados
nos sites dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde –
Medicina III.
Programa

01

Total de
citações por
programa
06

02

03

03

02

04

02

05

03

06

03

07

04

08

01

09

01

10

00

11

00

12

00

13

01

14

00

15

02

16

01

17

01

18

00

19

00

20

00

21

01

22

03

23

00

24

00

25

02

26

04

27

04

28

01

29

00

30

01

31

02

32

02

33

00

34

00

35

01

36

01

37

01

Total de
Citações

Histórico

05

Apresentação

02

Objetivo

05

Fonte: Elaborado pelo autor

Regulamento

05

Áreas de
concentração

06

Linhas de pesquisa

13

Disciplinas

14

Parcerias
com
empresas

00

Patentes

03

53

51

Resultados
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Gráfico 1. Total de sites (programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III) com registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

Sites com registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação
68%

Sites sem registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação
32%

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 2. Total de sites (programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III) com registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
campo Histórico
Sites com registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Histórico
14%

Sites sem registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Histórico
86%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 3. Total de sites (programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III) com registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
campo Apresentação
Sites com
registros sobre
os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no
Campo
Apresentação
5%

Sites sem registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Apresentação
95%

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 4. Total de sites (programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III) com registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
campo Objetivo
Sites com
registros sobre os
temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no
Campo Objetivo
14%

Sites sem registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Objetivo
86%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 5. Total de sites (programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III) com registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
campo Regulamento
Sites com registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Regulamento
14%

Sites sem registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Regulamento
86%

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 6. Total de sites (programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III) com registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
campo Áreas de Concentração
Sites com registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Concentração
16%

Sites sem registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Concentração
84%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 7. Total de sites (programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III) com registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
campo Linhas de Pesquisa

Sites com registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Linhas de Pesquisa
35%

Sites sem registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Linhas de Pesquisa
65%

Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 8. Total de sites (programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III) com registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
campo Disciplinas

Sites sem registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Disciplinas
62%

Fonte: Elaborado pelo autor

Sites com registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Disciplinas
38%
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Gráfico 9. Total de sites (programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III) com registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
campo Patentes
Sites com registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Patentes
8%

Sites sem registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Patentes
92%

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 10. Total de sites (programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III) com registros referentes aos temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
campo Parcerias com Empresas
Sites com registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo o
Parceria com
Empresas
0%

Sites sem registros
sobre os temas
Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação no Campo
Parceria com
Empresas
100%

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.2 Análise da busca realizada em banco de dados de patentes
Nessa etapa, buscou-se conhecer a aproximação do corpo docente com os
temas da pesquisa, procurando, em bancos de dados de patentes, cada um dos
docentes dos programas de pós-graduação eleitos para este estudo, na qualidade de
titular ou de um dos titulares de patente. Os resultados encontram-se na tabela a
seguir, na qual é possível examinar as patentes depositadas e seus respectivos
titulares, bem como conhecer o número de professores orientadores detentores de
patentes por programa e por Instituição de Ensino Superior (IES).
Também é possível avaliar o número de patentes desenvolvidas pelos
pesquisadores em parceria com ICTs e empresas.
Embora o quadro possibilite a visualização, na maioria dos casos do descritivo
das patentes, esse não foi o foco da pesquisa.

Tabela 5. Lista de patentes por nome de inventor ou depositante (professores orientadores dos
programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III)
#

Profissional

Regime

1

ADHEMAR
MONTEIRO
PACHECO JÚNIOR

PERMANENTE

2

ANDRÉ DE
CAMPOS DUPRAT

PERMANENTE

3

ANTONIO JOSÉ
GONCALVES

PERMANENTE

4

ANTONIO PEDRO
FLORES AUGE

PERMANENTE

5

CARLOS ALBERTO
MALHEIROS

PERMANENTE

6

FABIO
GONCALVES
FERREIRA

PERMANENTE

7

FERNANDO DE
ANDRADE
QUINTANILHA
RIBEIRO

PERMANENTE

8

JOSÉ CARLOS
ESTEVES VEIGA

PERMANENTE

9

JOSÉ CESAR
ASSEF

PERMANENTE

10

JOSÉ EDUARDO
LUTAIF DOLCI

PERMANENTE

11

LIGIA ANDRADE
DA SILVA TELLES
MATHIAS

PERMANENTE

12

LUIZ ARNALDO
SZUTAN

PERMANENTE

Instituição
vinculada
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)

Área Técnica

Patentes

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

Documento

Titular

Data de
depósito

Henrique Olavo
de Olival Costa
PESQUISA EM
CIRURGIA

1

PI 0305357-1

Luc Louis
Maurice Weckx
José Eduardo
Lutaif Dolci

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

11/07/03

Resumo

GOTAS NASAIS À BASE DE LUFFA
OPERCULATA E ALBUMINATO DE PRATA.
Patente de invenção para tratamento tópico
nasal de rinosinusites que é compreendido por
uma solução para uso tópico nasal composta
pela associação de Luffa operculata a 0,5% e
albuminato de prata a 5% em solução salina a
0,7%, contidos em frascos de plástico ou em
conta.
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13

NILSON ROBERTO
SEVERINO

PERMANENTE

14

PAULO AUGUSTO
AYROZA GALVÃO
RIBEIRO

PERMANENTE

15

PAULO ROBERTO
LAZARINI

PERMANENTE

16

ROBERTO
AUGUSTO
CAFFARO

PERMANENTE

17

ROBERTO SAAD
JÚNIOR

PERMANENTE

18

ROBERTO
STIRBULOV

PERMANENTE

19

SONIA MARIA
ROLIM ROSA LIMA

PERMANENTE

20

TERCIO DE
CAMPOS

PERMANENTE

21

VERA LUCIA DOS
SANTOS ALVES

PERMANENTE

22

VILMAR MARQUES
DE OLIVEIRA

PERMANENTE

23

GIANCARLO
CAVALLI
POLESELLO

COLABORADOR

FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)

FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)

FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

1

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PI 1101820-8 A2

Hebron
Farmacêutica

29/04/11

Fabiana Salles
Maruccio

PI 0100330-5

16/01/01
Luiz Antônio
Rivetti

24

LUIZ ANTONIO
RIVETTI

COLABORADOR

FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)

PESQUISA EM
CIRURGIA

2

Bento de Toledo
Rodovalho
Luiz Julio Stryje
Luiz Antônio
Rivetti
José Carlos
Ferreira
MU 7700271-7

21/03/97
Roberto Saulo
Osmar Stryjer

Andraus Kehde

25

MARCELO VAZ
PEREZ

COLABORADOR

26

MIGUEL AKKARI

COLABORADOR

FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
MÉDICAS DA
SANTA CASA DE
SÃO PAULO
(FCMSCSP-TI)

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

PESQUISA EM
CIRURGIA

0

58

A presente invenção refere-se à obtenção de
composições farmacêuticas, compreendendo
urna substância de origem vegetal selecionada
do grupo de substâncias chamadas de
disruptores endócrinos, e pelo menos um veículo
farmaceuticamente aceitável. Mais
especificamente, a referida substância ativa é um
fitoestrogênio selecionado a partir de compostos
orgânicos naturais de origem vegetal. As
composições farmacêuticas – objetos da
presente concretização – podem ser utilizadas no
tratamento e/ou prevenção das doenças
decorrentes do hipoestrogenismo no trato genital
inferior feminino e, ainda, na preparação de
medicamentos para administração vaginal.

O presente resumo refere-se a um pedido de
patente de prioridade de invenção para
disposição monitora de ECG à distância a ser
acoplada em equipamentos de uso doméstico,
pessoal, comunitário e médico-hospitalar com
acesso a um canal de tráfego de informação para
estabelecer conexão comutada com uma Central
de Diagnóstico e é compreendida,
substancialmente: por um módulo do Usuário
que possui estágio de captação do sinal 1,
representado por eletrodos de superfície
corpórea (bloco 11); estágio de tratamento e
adequação do sinal 2, representado por
amplificadores (bloco 21), filtros (bloco 22) e
conversor análogo/digital (bloco 23); estágio
opcional de armazenagem de dados 3; estágio
opcional de modulação 4 para objetos que
possuem conexão com canais que não permitem
o tráfego de informação digitais; estágio de
controle e seleção 5 que possui o circuito (bloco
51) onde está instalado o programa de
gerenciamento e de aplicação de protocolo de
comunicação, e os canais de seleção (bloco 52)
para acionamento da aquisição e transmissão
dos dados; por estágio opcional de visualização
do procedimento e diagnóstico proveniente da
central 6, através de um display (bloco 62); por
Módulo da Central 90 representado,
substancialmente, por um computador (bloco 91)
equipado com um modem
(modulador/demodulador), conectado a um canal
de tráfego de informação 7, com o programa de
protocolo instalado e configurado, e com um
software específico para plotagem do traçado de
ECG na tela e para encaminhamento do laudo
médico.
O presente resumo refere-se a um pedido de
patente de modelo de utilidade para disposição
em aparelho de telefonia celular, pertencente ao
campo dos equipamentos de telecomunicações,
o qual foi desenvolvido para incorporar funções
de um aparelho telefônico celular usual e um
monitor de eletrocardiograma transtelefônico e é
compreendido, substancialmente: por um Módulo
de Monitoração do ECG (1); por um Módulo de
telefonia celular (20), que realiza transmissão
dos sinais; por um circuito de interface (bloco
(31), responsável pela ligação dos dois Módulos
(1), (20); por uma carcaça de aparelho de
telefonia celular (40), que aloja ambos os
módulos, interface entre os mesmos e contém
todos os componentes usuais de interface com o
usuário e mais uma tomada (2) e um botão (9),
para conexão de um cabo de eletrodos (60) ao
Módulo de Monitoração ECG (1) e acionamento
deste, respectivamente; e por um cabo de
eletrodos de superfície corporal (60), acoplável
na tomada (2) do Módulo de Monitoração ECG
(1) e cujos eletrodos são aplicados em
respectivos pontos adequados do corpo do
paciente.
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Bomba centrífuga totalmente implantável no
tórax do paciente, mediante pequena incisão no
ventrículo esquerdo e retorno na aorta
descendente por punção, com sistema de
baterias de manutenção portáteis e que são
carregadas pelo paciente com transmissão por
meio de fio que se exterioriza pelo abdome,
tornando-se passível de uso permanente, capaz
de gerar fluxos de até 10 L/min, suficiente para
manutenção de uma boa qualidade de vida
(inclusive com capacidade laboral).
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Compreendendo uma membrana (1), na forma
de bolsa semicircular, estável, definida por
diâmetro interno (2) e diâmetro externo (3),
fechado por arredondamentos laterais (4) e
extremos (5), sendo que estes últimos ficam
substancialmente afastados um do outro de
acordo com um espaçamento (6), definindo,
assim, uma banda já com formato semicircular,
tendo uma tira de reforço (7) com pontas de
acoplamento macho (8) e fêmea (9), a primeira
com feitio de ponta de lança que, além de incluir
um furo distal (10a), também tem a sua base
com recortes laterais à maneira de fisgas (11),
enquanto a outra ponta (8) apresenta um feitio
ordinariamente retangular com outro furo (10b) e
um rasgo retangular (12) de penetração e
travamento da ponta (8), sendo que, ainda, uma
terceira ponta na forma de lingueta de segurança
(13) com furo (14) está coplanarmente integrada
no mesmo lado daquela ponta (9) e constitui
complemento para fixação do fechamento da
banda gástrica que, ainda, inclui uma conexão
tubular (15) acoplada com um tubo de calibração
muito maleável (16) e substancialmente longo,
tendo ou não uma conexão intermediária (17),
cuja outra extremidade inclui uma válvula usual
do tipo cônica magnética (18), com cubeta de
cerâmica, disco magnético encapsulado em
silicone e tecido de poliéster; sendo que, na lado
interno da membrana, é disposta uma espécie de
‘interface' (19).
A presente invenção se refere a formulações
contendo como princípios ativos os S-nitrosotióis,
destinados ao tratamento, por via oral, da doença
gordurosa não alcoólica do fígado. Mais
especificamente, uso terapêutico dessas
formulações se caracteriza como uma nova
abordagem no tratamento de doenças do fígado,
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especificamente da doença gordurosa não
alcoólica do fígado, que abrange desde a
esteatose benigna sem inflamação, até a
esteatohepatite com fibrose e a cirrose. Mais
especificamente ainda, a presente invenção
apresenta um novo mecanismo de ação do
princípio ativo das formulações, que não se
baseia apenas na ação antioxidante dos Snitrosotióis, mas também em sua ação
nitrosante, capaz de modificar a atividade de
enzimas envolvidas na síntese e transporte de
lipídeos no fígado. Nenhum antioxidante clássico
é capaz de exercer essas ações modificadoras
dos S-nitrosotióis, uma vez que elas estão
associadas à presença da molécula de óxido
nítrico nos S-nitrosotióis e à capacidade de esses
compostos transferirem o óxido nítrico para
moléculas receptoras (como enzimas e outras
proteínas) em reações de transnitrosação. Esta
característica é única dos S-nitrosotióis, o que
permite classificar estes compostos como
agentes nitrosantes.
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A presente invenção refere-se a um método para
identificar o vírus de hepatite B (HBV) em
amostras de sangue coletadas de indivíduos
soropositivos, compreendendo as etapas de: (a)
extrair o DNA do HBV da amostra coletada, de
modo a expor uma quantidade mínima
predeterminada do DNA extraído; (b) sequenciar
o DNA extraído utilizando pelo menos dois
primers selecionados do grupo consistindo de:
FHBS1: 5' GAG TCT AGA CTC GTG GTG GAC
TTC 3' FHBS2: 5' CGT GGT GGA CTT CTC TCA
ATT TTC 3' RHBS1: 5' AAA TKG CAC TAG TAA
ACT GAG CCA 3' RHBS2: 5' GCC ARG AGA
AAC GGR CTG AGG CCC 3', a fim de obter um
padrão de sequência de DNA; (c) evidenciar o
padrão de sequência de DNA, inserindo-o em um
gel de separação; e (d) comparar o padrão de
DNA evidenciado na etapa (c) com sequências
padrões identificadoras de genótipos e subtipos
de HBV. A invenção compreende ainda as
citadas sequências de primers, necessárias à
realização do método da invenção.
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Bioprótese (1) está provida de um elemento de
sustentação descontínuo (2), configurado por
pelo menos dois e, preferivelmente, três
segmentos de anel (3), independentes um do
outro, e dispostos espaçados, porém próximos
entre si, para formarem, em conjunto, a figura
ideal de um anel, sendo que, da borda de cada
segmento (3), projeta-se perpendicularmente
para cima uma haste curva (4), de formato
qualquer apropriado, preferivelmente em forma
de um “T” estilizado e invertido, a qual é provida
de pelo menos um orifício (5) disposto próximo à
sua extremidade livre, e de pelo menos um
orifício (6) disposto próximo ao segmento (3)
propriamente dito; os segmentos (3) da
bioprótese (1) ora inovada constituem suporte
para o tecido biológico (7) que compõe as
lacínias (ou folhetos) da válvula, segmentos (3)
estes que, por se encontrarem espaçados um do
outro, configuram um elemento de sustentação
descontínuo, permitindo que a bioprótese seja
extremamente flexível e propiciando uma
colocação extremamente fácil e rápida.
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Dispositivo (1) está constituído por anel de
bandagem inflável (2), tubo extensor (3) e botão
de insuflação (4) fundidos entre si, o anel de
bandagem (2) sendo configurado por manguito
hidráulico em forma de “C”, cuja parede externa
(2a) é formada por fina camada de silicone
rígido, ou similar, garantida por malha de
“dracon”, que impede a distensão radial do anel
de dentro para fora (distensão centrifuga), e cuja
parede interna (2b) é formada por fina camada
de silicone flexível, ou similar, que permite a
distensão radial do anel de fora para dentro
(distensão centrípeta); nas extremidades distais
do dito anel de bandagem (2), são previstas bas
(2c) para ajuste do tamanho da bandagem de
acordo com o calibre do tronco pulmonar (TP);
dito anel de bandagem (2) é provido, ao longo de
toda a extensão de suas bordas não distais, de
orifícios ou de alças com orifícios (2d) para
suturas.
Constituído por fio (2) paralelo e bipolar,
multifilamentar de aço torcido e flexível, sendo o
componente negativo (3) e o componente
positivo (4) do fio paralelo (2) revestidos com
polietileno de cores distintas, o fio de polo
negativo (3) apresentando-se provido, em uma
de suas extremidades, de barra metálica (3a) em
“T”, a ser inserida e fixada junto ao miocárdio
fetal, enquanto que a extremidade coincidente do
fio de polo positivo (4) termina em trecho
metálico (4a), disposto ligeiramente afastado da
barra em “T” (3a) de polo negativo; na
extremidade oposta, o fio negativo (3) e o
positivo (4) são dotados de respectivo trecho
terminal metálico (3b) e (4b), a serem
conectados ao gerador do marca-passo.

Onde o procedimento conhecido por
colangiopancreatografia endoscópica retrógrada
(CPRE) caracteriza-se pela combinação do
acesso instrumental transpapilar e a obtenção de
imagens contrastadas da via biliarpancreática,
sendo que tal resultado é obtido por meio da

Resultados

utilização do aparelho cateter artifon (A) ora
reivindicado, sendo este um cateter de
perfuração e punção suprapapilar na
fistulopapilotomia para obtenção de acesso às
vias biliares, proporcionando uma alternativa às
técnicas cirúrgicas conhecidas do estado da
técnica, sendo que o citado aparelho cateter
artifon (A) apresenta conceito construtivo
composto de um componente conector Y (1); um
componente manipulador do tubo concêntrico
punção (2); um componente tubo concêntrico
externo (3), cujo interior recebe um componente
tubo concêntrico punção (4) cuja extremidade
distal é ligada a um componente agulha (5);
componentes marcas radiopacas (6); um
componente manipulador do tubo concêntrico
externo (7); e um componente trava de recuo (8).
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BISTURI ELÉTRICO MONOPOLAR PARA
CIRURGIAS VASCULARES, HEPÁTICAS E
SIMILARES, idealizado a fim de proporcionar um
bisturi de conformação simples e barata, que
corta, irriga, cauteriza por cozimento e aspira o
excesso de líquidos, caracterizado por ser um
bisturi elétrico monopolar, conformado por um
corpo tubular (2) anatômico e isolante, dotado de
um tubo cilíndrico (3) que projeta-se na parte
frontal, conformando uma ponteira de
extremidade chanfrada (4), que corta, cauteriza e
faz a sucção de líquidos (água e sangue), e cuja
projeção posterior recebe em sua extremidade
uma guarnição (5) de borracha, para o acople da
mangueira do sugador, e sendo junto a esta
mesma extremidade conectado a um fio elétrico
(6) que conduz a corrente elétrica por toda
extensão do tubo cilíndrico (3), a qual promove a
cauterização, sendo todo o restante da extensão
posterior deste envolto por uma camada isolante
(7), havendo acima deste tubo cilíndrico (3), de
modo afastado e isolado, um outro tubo cilíndrico
(8) de diâmetro menor, cuja projeção frontal
lidera água ou solução salina, que reduz a
temperatura da ponteira de extremidade
chanfrada (4) e irriga o local da cirurgia,
promovendo a coagulação por cozimento,
gerando, assim, o imediato selamento dos vasos
sanguíneos, o qual também se projeta na parte
posterior e recebe também uma guarnição de
borracha (9) para acople na mangueira
transportadora de água ou solução salina.
GANCHO/PINÇA CIRÚRGICA PARA
CIRCUNDAR ESTRUTURAS VASCULARES E
ÓRGÃOS CILÍNDRICOS, idealizado a fim de
laçar ou circundar estruturas cilíndricas,
penetrando no paciente por entre seus órgãos ou
parte deles sem ofender ou danificar, facilitando
o manuseio por parte do cirurgião e
proporcionando uma cirurgia mais rápida e
segura, caracterizado por ser um gancho (1),
constituído por uma haste (2) com extremidade
dotada de curvatura semicircular (3) variável
seguida de um ângulo (4) adequadamente
também variável cuja extremidade tem seu
formato arredondado em forma de ogiva(s)
atraumática, e cuja outra extremidade é dotada
de uma região de pega (6) similar ao de uma
tesoura, podendo ainda este gancho (1) ser
também constituído por um par de hastes (7)
articuláveis no ponto (8), cujas extremidades (9),
juntas, conformam exatamente a extremidade
curva semicircular (3) com ponta em forma de
ogiva (5), de modo a compor uma pinça (10) e,
assim, proporcionar segurar um determinado
órgão ou obstruir a passagem do sanguínea de
um vaso, puxar, empurrar e outros atos
necessários no momento cirúrgico, obtendo-se
um gancho (1) ou pinça (10) cirúrgica que
apresentam diversificações em uma de suas
extremidades nas curvaturas e nos ângulos,
visando atender as necessidades atuais e
facilitar o trabalho do cirurgião.

Prótese vascular feita em silicone. O presente
invento é caracterizado por estrutura tubular,
confeccionada a partir de camadas de silicone,
com reforço externo de tecido de poliéster, para
uso como substituto arterial. O invento inclui
estrutura tubular, confeccionada a partir de
camadas de silicone (1 e 2), com reforço externo
de tecido (malha) de poliéster (3), para uso como
substituto arterial. O que se pretende de forma
original registrar no presente invento é a
estrutura tubular longa (4), cônica, fabricada em
camadas de silicone, sendo a interna não
porosa, e a externa porosa e reforçada com
tecido (3), para que seja utilizada como substituto
arterial em procedimentos de revascularização. A
porção proximal da prótese (5), com 6 mm de
diâmetro interno é a “base” da estrutura em cone,
e a distal (6), com diâmetro de 4 mm é o ápice da
estrutura cônica. A “Prótese vascular feita em
silicone” e confeccionada a partir do aparelho
original de rotação de mandril (7); aparelho que
inclui mandril metálico cônico, montado/acoplado
a motor que permite movimento rotatório; motor
elétrico que, por meio de engrenagens redutoras,
mantém a rotação do mandril; bandeja de altura
regulável, que mantém o nível e contém o
excedente do silicone. A patente americana 4
969 896 descreve prótese vascular feita em
silicone com reforço externo em poliéster,
entretanto confeccionada pelo processo
Replamineforme, portanto sobre a estrutura
calcária do esqueleto de animal marinho,
portanto bem distinta do processo descrito no
presente invento. Reforços também em silicone,
colocados de forma longitudinal, espiralada ou
em anel também são descritas como forma de
resistir ao impedimento ao fluxo por dobras
ocasionadas por movimentos de flexão. A
patente americana 5 354 329 relata prótese feita
em camadas de silicone com a característica de
serem adaptáveis a condições específicas,
quase de maneira personalizada, para cada
paciente, o que também é a proposta do
presente invento. Não menciona, entretanto,
nenhum tipo de reforço para as estruturas feitas
em silicone, ficando a resistência ao rasgo por
conta apenas do processo de cura do silicone,
que é feito de forma diferenciada para cada
camada. Também não há menção à conicidade
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nestes tipos de próteses, que são
confeccionadas por inversão. Portanto, o que se
pretende, de forma original, registrar no presente
invento é estrutura tubular longa, cônica,
fabricada em camadas de silicone, sendo a
interna não porosa, e a externa porosa e
reforçada com tecido, para que seja utilizada
como substituto arterial em procedimentos de
revascularização.
A presente invenção trata de um conjunto de
elementos de prótese destinado a pessoas
amputadas de membro inferior no nível
transfemoral, ou seja, no nível da coxa. A prótese
desenvolvida compreende um pé confeccionado
em fibra de carbono e poliuretano, baseado nas
peças (21), (22), (23) e (28), que se liga por meio
das parafusetas (24 e 24') no segmento tibial (15)
que, por sua vez, tem conexão com a haste (5),
por meio dos parafusos do segmento tibial (8 e
8') que, então, se liga com o rolante (2) pelos
parafusos do rolante (7 e 7') e este se encaixa no
berço (1) que, estando fechado pelo tampo (12),
permite a rotatividade do rolante (2) no interior do
berço (1). O joelho possui função de travamento
que acontece com auxílio da trava (3) do eixo
(14), da mola da trava (4), do cabo (27), do
dispositivo (26) e do orifício do rolante (29); e
função de memória das angulações principais,
que se dá por meio do tensor (6), que se prende
nos tentos (9 e 9') e tem a mola da base (10)
exercendo força, presa ao fixador (25). O joelho
articula-se com a parte superior da prótese, os
encaixes (20 e 20'), com ajuda das peças (16),
(17), (18) e (19) e, com o ajuste de tais peças,
pode-se fazer o serviço de alinhamento do
aparelho.
A presente invenção trata de um conjunto de
elementos de prótese destinado a pessoas
amputadas de membro inferior, acima e abaixo
do joelho. A prótese desenvolvida compreende
um pé (1) com a parte posterior em forma de “S”
(2), dotado de um orifício (1') onde se introduz
um parafuso (9) passante por uma braçadeira (6)
que retém em seu interior a extremidade inferior
de uma estrutura tubular (5) dotada internamente
de uma peça cilíndrica cortada em bisel (8),
ambas também atravessadas pelo dito parafuso
(9), que recebe em sua extremidade inferior
arruela e porca (10), sendo que a dita estrutura
tubular (5) possui em sua extremidade um
acoplamento semelhante ao acima descrito,
incluindo, ainda, ou uma peça de encaixe (11) do
coto de amputação provida internamente de uma
peça plano-convexa (12) com orifício (12') e,
externamente, uma peça côncava (14) com
orifício (14') ou um joelho mecânico
compreendendo um bloco superior côncavo (16)
dotado de orifício central (16') e laterais (16'';
16''') e uma estrutura quadrangular (25) provida
de orifícios laterais (25'; 25'') e de uma trava de
metal (22) com mola (23) e bucha de nylon (24);
sendo o dito bloco superior côncavo (16) e a dita
estrutura quadrangular (25) unidos lateralmente
por placas laterais (18; 19) providas de
respectivos orifícios (18'; 18''; 18'''; 19'; 19''; 19''')
por onde transpassam parafusos (17; 20; 21),
respectivamente, ali fixados por respectivas
arruelas e porcas (17'; 20'; 21').

SISTEMA DE ENDOPRÓTESE AÓRTICA COM
TÚNEL LONGITUDINAL PARA PASSAGEM DE
MICROCATETER E PORÇÃO PROXIMAL EM
FORMA TOROIDE APRESENTANDO
ORIFÍCIOS EXTERNOS PARA DISPENSAÇÃO
DE ADESIVOS BIOLÓGICOS. Patente de
invenção de endoprótese para o tratamento de
doenças aneurismáticas que apresenta um túnel
longitudinal que se estende desde um dos ramos
ilíacos até a porção terminal proximal que
termina em forma de toroide (“câmara de pneu”).
Esta, por sua vez, apresenta seis ou mais
orifícios externos simetricamente dispostos, de
aproximadamente
1,5 mm de diâmetro. Dentro desse túnel,
posiciona-se um microcateter hidrofílico com seu
orifício distal posicionado dentro do toroide. Pelo
cateter, injeta-se um adesivo de propriedades
biológicas que preencherá o toroide e
extravasará pelos orifícios externos, entrando em
contato com a parede da aorta e aderindo a
mesma à endoprótese.
SISTEMA DE ENDOPRÓTESE FENESTRADA
DE INSERÇÃO PERCUTÂNEA, CATETERES
DE EMBOLIZAÇÃO E ENDOPRÓTESE
SELADORA PARA TRATAMENTO DE
ANEURISMAS ARTERIAIS. Patente de invenção
de endoprótese para o tratamento de doenças
aneurismáticas que apresenta um orifício
fenestrado lateral para embolização do saco
aneurismático após sua exclusão. Descreve-se,
ainda, o cateter-guia com balão terminal
acinturado para isolamento da fenestração
durante a embolização, o cateter de embolização
com curvatura específica e a endoprótese
revestida para oclusão definitiva da fenestração
lateral após a embolização.
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DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
IMPLANTE OCULAR. A presente invenção
refere-se a um dispositivo para implante para
drenagem do humor aquoso, para regular a
pressão intraocular em pacientes afetados pelo
glaucoma, fundamentado em um tubo de
silicone, para drenar o humor aquoso para uma
placa situada abaixo da conjuntiva, local onde é
absorvido o humor aquoso, reduzindo a pressão
ocular (PIO).
DISPOSITIVO TUBULAR PARA IMPLANTE
SUPRACOROIDAL PARA DRENAGEM EM
GLAUCOMA TIPO SUSANNA. A presente
invenção refere-se a um dispositivo de implante
supracoroídeo para glaucoma. O dispositivo de
implante desenvolvido consiste em tuba na forma
de canaleta com orifício na parte proximal (1),
lúmen interno (2), em sua extensão possui
orifícios de fixação escleral (3). Na sua porção
distal, está conectada placa fenestrada de forma
trapezoidal (4), a qual possui fenestrações
laterais (5), com terminação em placa retangular
(6). O objeto da presente invenção, dita
dispositivo para implante, pode ser
confeccionado em polipropileno, metil –
metacrilato, silicone ou metal.
APERFEIÇOAMENTO EM IMPLANTE PARA
DRENAGEM EM GLAUCOMA IMPLANTE DE
SUSANNA TIPO 3. O presente Certificado de
Adição refere-se a um implante, o qual possui um
corpo (1) de formato geral elíptico, com projeção
cônica para cima (2) na qual é conectado um
tubo (10) entre dois pés anteriores (3; 4) dotados
de respectivos orifícios de fixação (7; 8), e mais
dois orifícios de fixação (11; 12), nas
extremidades posteriores, sendo ainda que dito
corpo (1) e dito tubo (10) são confeccionados em
silicone médico mole, caracterizado pelo fato de
que o dito corpo (1) possui forma elíptica e uma
área total de 200MM^ 2^. O presente implante foi
desenvolvido para reduzir a pressão intraocular
(PIO) em casos de glaucoma refratário – que são
glaucomas em que os procedimentos
convencionais falharam em reduzir a pressão
intraocular. A placa do implante é fixada a 6 mm
do limbo do globo ocular e o tubo de silicone é
introduzido dentro da câmara anterior do olho.
Desta forma, o humor aquoso escoa por meio do
tubo de silicone para a placa e desta para o
espaço sub/tenoniano/conjuntival, onde é
reabsorvido pelo organismo.
APERFEIÇOAMENTO EM VÁLVULA UTILIZADA
EM GLAUCOMA IMPLANTE DE SUSANNA 2. O
referido invento trata-se de um implante para
reduzir a pressão intraocular (PIO) em casos de
glaucoma refratário (glaucomas que os
procedimentos convencionais falharam em
reduzir a pressão intraocular). Este implante
consta de uma placa de silicone médico circular
com área total de 172 mm² conectado a um tubo
de silicone com diâmetro externo de 0,63 mm e
interno de 300 micra. A placa é fixada
posteriormente ao equador, ao globo ocular e o
tubo de silicone é introduzido dentro da câmara
anterior do olho. Desta forma, o humor aquoso
escoa por meio do tubo de silicone para a placa
e desta para o espaço sub/tenoniano conjuntival
de onde é reabsorvido pelo organismo. Cria-se,
assim, um novo sistema de drenagem do olho,
tendo em vista que o trabeculado córneo-escleral
(sistema material de drenagem do olho)
encontra-se irreversivelmente danificado.
A presente invenção trata de um implante
aperfeiçoado para a drenagem em glaucoma. O
implante desenvolvido compreende um corpo (1)
com tubo (10) e pés anteriores (3; 4), sendo dito
corpo (1) de formato discoide, possuindo uma
placa fina (9) interna, que se prolonga formando
os referidos pés anteriores (3; 4), os quais
apresentam formato retangular com
extremidades (5; 6) arredondadas onde, somente
nestas, são providos orifícios (7; 8). O implante,
objeto da presente invenção, deve ser fabricado
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em silicone médico mole ou outro material
flexível biocompatível.

156

RUTH MIYUKI
SANTO

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

OFTALMOLOGIA

0

157

SAMIR JACOB
BECHARA

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

OFTALMOLOGIA

1

158

SUZANA
MATAYOSHI

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

OFTALMOLOGIA

0

159

WALTER YUKIHIKO
TAKAHASHI

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

OFTALMOLOGIA

0

160

LEANDRO CABRAL
ZACHARIAS

COLABORADOR

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

OFTALMOLOGIA

0

161

ALBERTO
TESCONI CROCI

162

ALEXANDRE
FOGACA
CRISTANTE

163

ANA LUCIA LEI
MUNHOZ LIMA

164

ARNALDO AMADO
FERREIRA NETO

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

PI 9104917-2

Remo Susanna
Júnior

13/11/91

PI 9103725-5

Remo Susanna
Júnior

29/08/91

PI 9600543-2

Samir Jacob
Bechara

06/02/96

Não disponível.

BR 22 2015
025681 5

MDT – Indústria
Comércio
Importação e
Exportação de
Implantes S.A.

09/08/04

Não disponível.

MU 8401827-5

MDT – Indústria
Comércio
Importação e
Exportação de
Implantes S.A.

09/08/04

PI 0102703-4

MDT – Indústria
Comércio
Importação e
Exportação de
Implantes S.A.

10/05/01

3

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

0

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

0

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

0
Arnaldo José
Hernandez
Marcia Uchoa de
Rezende

MU 8202747-1

25/11/02
Marco Martins
Amatuzzi

165

ARNALDO JOSE
HERNANDEZ

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

2

MU 7300685-8

166

167

EDUARDO
FERREIRA BORBA
NETO
ELOISA SILVA
DUTRA DE
OLIVEIRA BONFÁ

168

GILBERTO LUIS
CAMANHO

169

GUILHERME
GIANNINI ARTIOLI

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

0

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

0

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

0

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

0

A presente invenção trata de um grampo
conjuntival utilizado em cirurgias de glaucoma,
como também de uma pinça especial para sua
manipulação. O grampo conjuntival compreende
um fio flexível (1) com formato de um fórceps
cruzado e com extremidades providas de luvas
(2) dotadas de dentes (3) arredondados. A pinça
possui hastes (4) com pontas (5) providas de
fissuras internas (6).
A presente invenção se refere a uma válvula
para drenagem utilizada em glaucoma. A válvula
desenvolvida possui um corpo (7) de formato
geral redondo, com projeção cônica para cima
(8) onde conecta-se um tubo (9), entre dois pés
anteriores (10; 11) dotados de respectivos
orifícios de fixação (12; 13), sendo na superfície
do dito corpo (7) distribuídos cinco pequenos
orifícios (14) de drenagem e mais dois orifícios
de fixação (15; 16) maiores, nas extremidades
posteriores, sendo ainda que dito corpo (7) e dito
tubo (9) são confeccionados em silicone médico
mole.
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APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM
ENDOPRÓTESE MODULAR. Compreende este
pedido de patente de modelo de utilidade a todos
os módulos de endoprótese, pois possuem um
ressalto de encaixe (1) ou um orifício de
recepção (2) ou ainda ambos (um em cada
extremidade), sendo tanto o ressalto de encaixe
quanto o orifício de recepção cônicos de tal
forma que os módulos podem ser encaixados
entre si com variações rotacionais, com base no
encaixe macho/fêmea do tipo roseta (3), onde a
cada 45<198> pode-se executar a fixação
rotacional, existente nas faces anterior dos
módulos. O Módulo articulado do joelho possui
um sistema de rotação, formado pelo
componente tibial (4), o qual possui na borda
superior um ressalto (5) e, quando montado sob
o platô (6), sua base inferior possui um rebaixo
em forma de 'V' (7), cujo ângulo determina a
rotação do joelho para a direita ou para a
esquerda, internamente o sistema é constituído
de furo no interior do platô (6), juntamente com
outro furo no componente tibial (4), os quais
ficam centrados, sendo introduzido neste local
uma chaveta (8), a qual possui ao centro um
parafuso (9), com arruela de pressão (10) para
fixação dos conjuntos.
ENDOPRÓTESE MODULAR. Consiste em uma
prótese da qual constam vários módulos, os
quais se encaixam entre si subsequentemente,
configurando uma peça maior ou menor em
conformidade com as partes da estrutura óssea
que deverão substituir, podendo substituir com
seus módulos articulados partes como joelho,
terço proximal parcial do úmero e fêmur, sendo
ainda a maioria de seus módulos dotados de
ressalto longitudinais dotados de orifícios
transversais destinados à sutura das partes
musculares antes presas na porção de osso
substituída.

DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA
EM IMPLANTE ORTOPÉDICO PARA
CORREÇÃO DE DEFORMIDADES
ANGULARES DOS OSSOS LONGOS DO
CORPO HUMANO. De uma prótese (1) para
implante no corpo humano, constituída de um
conjunto de elementos metálicos, ou seja, um kit
de peças, tais como placas (2) e (2a) anatômicas
de suporte com diversas dimensões e formatos,
cunhas (8) para enxerto e regulagem da referida
prótese (1) e, ainda, parafusos (P) de fixação,
conjunto este concebido de forma a auxiliar na
correção de deformidades angulares dos ossos
longos (OL) do corpo humano, por exemplo, tíbia
e fêmur, sendo que o formato anatômico das
placas (2) e (2a) deste conjunto (1) permite uma
perfeita moldagem aos ossos (OL),
proporcionando ao indivíduo um período de
tempo menor para a sua recuperação e, ainda,
em condições mais adequadas para o obtenção
de uma perfeita correção angular dos ossos
(OL), sendo que as cunhas (8) de implante que
compõem este conjunto (1) de prótese, reduzem,
sobremaneira, o traumatismo ósseo e, muitas
vezes, o tempo de cirurgia inicialmente previsto.
O presente modelo se refere a um dispositivo
para auxiliar na colocação de fios guias usados
na reconstrução de ligamentos de joelhos. O
dispositivo é composto de uma cânula (1)
soldada a uma outra cânula (2) de diâmetro
maior, que recebe um mandril (3) com orifício
central (4) e uma placa de apoio (5) com orifício
superior (6) para colocação do fio guia; dita
cânula (2) provida de haste (7) para
empunhadura, podendo o conjunto ser acoplado
a um arco (10), por meio da garra (11); dito arco
(10) dotado de ponta (12), radialmente disposta
ao arco e que coincide com o prolongamento do
orifício central (4). Opcionalmente, o dispositivo
possui um mandril não perfurado (8) com ponta
romba, que vai além do limite da camisa e
provido de outro mandril (9) de menor diâmetro
para obstrução da cânula (1).
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SISTEMA ÓTICO-ELETROMECÂNICO DE
ORIENTAÇÃO DE IMAGEM MONITORADA
PARA INSTRUMENTO DE USO CIRÚRGICO E
OUTROS. Patente de invenção, compreendida
por um sistema de captação e transmissão de
imagem por uma placa fotossensora (1) de
captação de imagem, interligada por cabos a um
monitor de vídeo, sendo a placa sensora fixa a
uma placa gravitoscópica de suporte (2) que, por
sua vez, é sustentada por uma segunda placa de
suporte (3), sendo o conjunto da placa
gravitoscópica e a placa fotossensora presas ao
disco alinhador (4), que é movido por um
servomotor (10), sendo a transmissão de força
dada por um pinhão (8), ou correia, ou
engrenagem. O conjunto é recoberto por um
envoltório (9) de PVC ou poliuretano.
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APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM
ENDOPRÓTESE MODULAR. Compreende este
pedido de patente de modelo de utilidade a todos
os módulos de endoprótese, pois possuem um
ressalto de encaixe (1) ou um orifício de
recepção (2) ou ainda ambos (um em cada
extremidade), sendo tanto o ressalto de encaixe
quanto o orifício de recepção cônicos de tal
forma que os módulos podem ser encaixados
entre si com variações rotacionais, com base no
encaixe macho/fêmea do tipo roseta (3), onde a
cada 45<198> pode-se executar a fixação
rotacional, existente nas faces anterior dos
módulos. O Módulo articulado do joelho possui
um sistema de rotação, formado pelo
componente tibial (4), o qual possui na borda
superior um ressalto (5) e, quando montado sob
o platô (6), sua base inferior possui um rebaixo
em forma de 'V' (7), cujo ângulo determina a
rotação do joelho para a direita ou para a
esquerda, internamente o sistema é constituído
de furo no interior do platô (6), juntamente com
outro furo no componente tibial (4), os quais
ficam centrados, sendo introduzido neste local
uma chaveta (8), a qual possui ao centro um
parafuso (9), com arruela de pressão (10) para
fixação dos conjuntos.
ENDOPRÓTESE MODULAR. Consiste em uma
prótese da qual constam vários módulos, os
quais se encaixam entre si subsequentemente,
configurando uma peça maior ou menor em
conformidade com as partes da estrutura óssea
que deverão substituir, podendo substituir com
seus módulos articulados partes como joelho,
terço proximal parcial do úmero e fêmur, sendo
ainda a maioria de seus módulos dotados de
ressalto longitudinais dotados de orifícios
transversais destinados à sutura das partes
musculares antes presas na porção de osso
substituída.
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DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
EXTREMIDADE DISTAL DE
VIDEOENDOSCÓPIOS, pertencente ao campo
de aplicação dos componentes de aparelhos e
instrumentos médicos destinados a auxiliarem
nos procedimentos cirúrgicos e de diagnósticos
em determinadas regiões do corpo humano,
compreendendo um aparelho endoscópio dotado
de cabo de controle (1), controle de angulação
(2), cabo de luz (3), tubo de inserção (4), seção
de angulação (5) e chip “CCD” ou “CMOS” (16),
sendo que a ponta distal (6) possui uma
extremidade distal (7) formada por uma área
central quadrilátera (8) complementada por
segmentos superior circular (9) e inferior (10),
finalizando em uma figura oblonga (11) de eixos
imaginários centrais vertical maior (12) e
horizontal (13), resultando em uma extremidade
distal oblonga de segmentos circulares superior
(14) e inferior (15), intercalados pelo conjunto de
lentes (16), permitindo, dita disposição,
acomodar adequadamente um chip de 1/10”,
bem como as fibras ópticas de iluminação,
garantindo vantajosamente a obtenção de
imagens de alta qualidade, aliada à conveniência
de um endoscópio de 3,2 mm.
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DISPOSITIVOS PARA FACILITAR AUDIÇÃO E
SEUS ACESSÓRIOS, RETORNO PARA
MÚSICOS E PONTO ELETRÔNICO QUE
UTILIZAM TRÍTIO (“TRITIUM”) COMO FONTE
DE LUZ. Patente de invenção, compreendido por
(i) microcápsula(s) de trítio, ou formatos
geométricos diversos (ii) que possam ilustrar o
logotipo de (iii) qualquer formato, ou identificar o

Resultados

PI 1002508-1

Fundação
Otorrinolaringolo
gia

20/07/10

Fundação
Otorrinolaringolo
gia
Ricardo Ferreira
Bento

PI 0605013-1

30/11/06
Silvio Pires
Penteado

Ricardo Ferreira
Bento
Milton Seigui
Oshiro
PI 9105546-6 B

Helena Taeko
Tanaka Oyama

16/12/91

Aroldo Miniti
Adolfo Alberto
Leirner
191

RICHARD LOUIS
VOEGELS

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

192

ROSELI SARAIVA
MOREIRA BITTAR

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

OTORRINOLARINGOLO
GIA

0

193

RUBENS VUONO
DE BRITO NETO

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

OTORRINOLARINGOLO
GIA

0

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

OTORRINOLARINGOLO
GIA

0

COLABORADOR

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

OTORRINOLARINGOLO
GIA

0

194

195

RUI IMAMURA

VAN DIEB MIZIARA

OTORRINOLARINGOLO
GIA

0

Universidade de
São Paulo (USP)

196

RENATA
CANTISANI DI
FRANCESCO

COLABORADOR

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

OTORRINOLARINGOLO
GIA

1

PI 0902556-1

197

ALBERTO
AZOUBEL
ANTUNES

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

1

PI 0705469-6

198

ANUAR IBRAHIM
MITRE

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

199

CARLO CAMARGO
PASSEROTTI

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

200

CRISTIANO
MENDES GOMES

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

201

EDUARDO
MAZZUCCHI

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

202

FABIO CARVALHO
VICENTINI

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

203

FRANCISCO TIBOR
DENES

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

204

HOMERO
BRUSCHINI

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

6

PI 0203302-0

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado de São
Paulo

Genoa
Biotecnologia

Homero
Bruschini

08/07/09

12/12/07

15/08/02

67

modelo (iv) com base em letras, símbolos e
números. A fixação das microcápsulas de trítio
pode ser executada por intermédio de ranhuras
(v), sendo que estas podem ser utilizadas para
fixação de peças de trítio para identificação do
modelo (vi) ou para fixação e inserção do logo do
fabricante (vii). Opcionalmente, pode-se utilizar
adesivo (viii) para assegurar melhor resistência e
fixação. Mesmo AASIs de menores dimensões
podem receber as peças de trítio, cobertas por
adesivo tanto para a identificação do modelo (ix),
quanto para fixação das microcápsulas (x).
DISPOSITIVO ELETRÔNICO E DIGITAL PARA
CANCELAMENTO ATIVO DE RUÍDOS PARA
SUBSTITUIR CABINAS AUDIOMÉTRICAS NOS
EXAMES DE AUDIOMETRIA E AFINS,
compreendido por uma capa protetora acústica
(1), concebida de material acusticamente isolada
acompanhada de arco de proteção ajustável (la),
a qual recobre os fones de ouvido (F) que
integram usuais equipamentos audiológicos (E),
por dois microfones externos (2), fixados
externamente na capa (1), por dois microfones
internos (3) alojados em cada uma das orelhas
do paciente e que monitoram o sinal que segue a
orelha do paciente, por dois alto-falantes sonda
(4), montados em conjunto os microfones (3),
alojados entre cada uma das orelhas e que
enviam o complemento do ruído para cada uma
das orelhas, e por módulo eletrônico (5) de
processamento digital, o qual monitora o sinal
que chega do equipamento de diagnóstico (E),
gerando o seu complemento e o enviando a cada
uma das orelhas do paciente.
CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA GENÉRICA
PARA APARELHOS AUDITIVOS DIGITAIS,
estrutura básica está composta por microfone
(14, híbrido ou chip eletrônico (2), receptor (3),
bobina telefônica (4), botão para troca de
programas de conforto ou memória (5) e controle
de volume (não ilustrado), configuração esta que
constitui estrutura básica única e padronizada
(Ep), passível de ser empregada na confecção
de INÚMEROS modelos de AASIS (A), e a qual
também constitui plataforma aberta,
possibilitando a configuração/reconfiguração do
aparelho (A) para qualquer modelo de acordo
com as reais necessidades do usuário, sem a
necessidade de abertura para acesso aos
componentes internos do AASI e sem troca de
componentes.
IMPLANTE COCLEAR COM TRANSMISSÃO
ÓTICA ATRAVÉS DE MEMBRANA TIMPÂNICA,
com envio de dados por via timpânica, para
pacientes com surdez profunda (neurossensorial)
e que possuam parte do nervo auditivo ainda
intacto; dispositivo constituído de pequeno
processador de voz (A) que envia o estímulo a
um transmissor (B); modulado, é transmitido para
o receptor implantado (C), este recebendo ainda
energia proveniente do transmissor e, por fim, o
receptor estimula a cóclea via par de eletrodos,
dando a sensação auditiva à pessoa.

DISPOSITIVO REPOSICIONADOR
ODONTOLÓGICO. MÉTODO DE CONFECÇÃO
DO MESMO E PROCESSO DE
REPOSICIONAMENTO COMPREENDENDO O
USO DO MESMO. A presente invenção pertence
ao campo dos dispositivos reposicionadores
odontológicos. Especificamente, o dispositivo
reposicionador da presente invenção é também
um dispositivo ortopédico, apresentando a
propriedade de promover simultaneamente o
reposicionamento da língua e a expansão da
maxila. O dispositivo da presente invenção
permite ainda a verticalização dos incisivos, o
vedamento labial e a correção da sobremordida e
da sobressaliência. A presente invenção
encontra aplicação no campo da odontologia,
medicina, fonoaudiologia, fisioterapia, bem como
em laboratórios de prótese dentária.
SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CÂNCER
DE PRÓSTATA. Idealizado a fim de detectar o
câncer de próstata, visando reduzir o número de
biópsias, assim preservando o físico e o
psicológico dos pacientes, além da economia
financeira, caracterizado por determinar dois
níveis expressão dos genes e seus produtos
PGC e PSMA como método de detecção de
neoplasia em qualquer que seja o tecido ou fluido
a ser estudado em qualquer que seja seu estado,
com qualquer que seja o fixador e por qualquer
que seja o processamento, sendo estas células
malignas submetidas à extração do ácido
ribonucleico (RNA) com uso de Trizol ou kits
comerciais, para a partir do cDNA realizar o RTPCR com a tecnologia de PCR em tempo real.

MOLDE VAGINAL PARA TRATAMENTO DE
INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA. Patente
de invenção para tratamento conservador de
incontinência urinária em mulheres portadoras de
incontinência causadas por esforços abdominais.
O tratamento é representado pela confecção de
um molde da anatomia vaginal da própria
paciente quando em repouso e que, quando
colocado no interior da vagina, mantém de forma
confortável sua anatomia, permitindo a
manutenção das condições anatômicas ideais
que evitam a perda urinária. Isto permite
tratamento definitivo para as mulheres
impossibilitadas de se submeterem a
procedimentos cirúrgicos e temporários e para
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ABSORVENTE URINÁRIO MASCULINO.
Patente de invenção para um absorvente urinário
masculino a ser utilizado por homens que sofram
de incontinência urinária, que é compreendido
por um compartimento exclusivo para
introdução/acomodação do pênis (11). Este
compartimento está aplicado ao corpo principal
do absorvente (4) e que, por sua vez, tem pregas
longitudinais (6) as quais permitem perfeita
acomodação do saco escrotal do usuário no
absorvente. O corpo principal (4) desse
absorvente está composto por três camadas. A
primeira ou interna (1) de materiais que tem a
função de permitir a permeabilidade da urina
num só sentido, segunda ou camada do meio (4)
composta de materiais absorventes contendo
polímeros que, quando em contato com a urina,
a transformam em gel e a terceira e última
camada, o lado externo (5), é de filme
impermeável o qual não permite o vazamento de
líquidos. Sobre essa camada é aplicada uma
camada de adesivo termoplástico que, quando
tem o papel de proteção retirado, permite a
aplicação do produto sobre a cueca.
DISPOSITIVO CÔNICO OCO FENESTRADO,
constituído por um cone de matéria plástica (1),
com duas aberturas circulares, uma grande com
aro (5), a outra menor (1); apresentando este
pequeno funil, a parede (2) uma janela arcada
em uma das pontas (3) e aro com quinas para
segurar no manuseio com os dedos (4).

8
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MÉTODO DE RASTREAMENTO DOS CORTES/
PEÇAS DE UM ANIMAL ABATIDO, VIA DNA. É
descrito um método baseado em dois elementos
principais, os quais podem identificar todos os
dados (genéricos e específicos) de um dado
animal que é encaminhado ao abate, bem como
vincular tais dados, a partir do genótipo do
animal, com a carcaça do mesmo durante o
processamento dos diversos cortes/partes que
são destacados deste em uma ou mais mesas de
refile. Desta forma, garante-se que cada um dos
cortes/partes esteja sempre vinculado ao animal
original, por meio do seu DNA, e que a etiqueta
que identifica o dito corte/parte contenha
informações de acesso que possibilitem o acesso
a um banco de dados contendo todos os dados
(genéricos e específicos) relativos ao animal
abatido. O dito método compreende basicamente
as etapas de: coletar os dados genéricos e os
dados específicos sobre um animal a ser abatido
e armazenar tais dados; extrair o DNA do animal
abatido e realizar a genotipagem do animal;
vincular os dados genéricos e os dados
específicos do dito animal com o seu genótipo,
compondo, assim, um banco de dados de
referência do animal; inserir uma etiqueta/tag na
parte/peça/corte do animal abatido contendo um
código vinculado ao genótipo do animal; ler a dita
etiqueta/tag, na entrada de cada mesa de refile,
quando do processamento parcial ou final de
qualquer parte/peça/corte do animal; e imprimir
uma etiqueta contendo ao menos o código do
genótipo do animal e embalar a peça/corte do
animal com dita etiqueta.
IMUNOTERÁPICO, COMPOSIÇÃO
FARMACÊUTICA E USO DE IMUNOTERÁPICO
PARA MANUFATURA DE MEDICAMENTO
PARA USO NO TRATAMENTO DE CÂNCER. A
presente invenção refere-se a um imunoterápico
que compreende uma cepa de Mycobacterium
bovis, Bacilius Calmette Guerin (BCG)
recombinante que codifica ao menos um
antígeno de Bordetella pertussis. A presente
invenção refere-se também a composições
farmacêuticas que compreendem os
imunoterápicos descritos na presente invenção.
A presente invenção refere-se ainda ao uso dos
imunoterápicos descritos na presente invenção
para a manufatura de medicamentos com ação
inflamatória e ativação inespecífica do sistema
imune para uso no tratamento ou prevenção de
câncer.
Idealizada a fim de obter uma vacina terapêutica
para pacientes com câncer, caracterizada por ser
constituída por um processo de transfecção de
células primárias competentes com RNA, que
pode se dar por meio da incubação das células
com RNA ou eletroporação do RNA nestas
células, sendo que o RNA, seja ele qual for, pode
ser obtido pelos mais diversos métodos, de modo
que as células se tornam competentes por meio
de lavagens sucessivas com solução isotônica,
consistindo num método que aumenta a
competência das células a serem transfectadas
com RNA.
Idealizada a fim de ser usada no combate ao
melanoma recidivado ou metastático,
caracterizada por ser constituída por uma
composição compreendendo células
apresentadoras de antígeno dendríticas, obtidas
de frações concentradas de leucócitos
mononucleares que são coletadas de doadores
saudáveis, onde as células mononucleares são
separadas, sendo lavadas e ressuspensas, onde
as células não aderidas (linfócitos) são
removidas e as células aderidas (monócitos) são
adicionadas a citocinas que induzem a
diferenciação de células mononucleares
periféricas em células dendríticas, sendo estas
pulsadas in vitro e fundidas a células tumorais,
cujas células, produto desta fusão, são irradiadas
e utilizadas como vacina para aplicação via
intradérmica em pacientes com melanoma, com
objetivo de indução antitumoral do sistema
imune.
KIT EMPREGADO NA CARACTERIZAÇÃO DE
CÂNCER DE PRÓSTATA E PROCESSO
EMPREGADO NA CARACTERIZAÇÃO DE
CÂNCER DE PRÓSTATA. A presente invenção
trata-se de kit empregado na caracterização de
câncer de próstata caracterizado por
compreender iniciadores específicos sintetizados
a partir da sequência genômica repetitiva que
codifica as hialuronidases e todos os reagentes
necessários para a realização da caracterização.
VACINA DE CÉLULAS HÍBRIDAS
DENDRÍTICAS-TUMORAIS PARA O
TRATAMENTO DE CARCINOMA DE CÉLULAS
RENAIS. Idealizada a fim de promover a indução
antitumoral do sistema imune, caracterizada por
ser constituída por uma composição que
compreende células apresentadoras de antígeno,
fundidas a células tumorais para aplicação em
pacientes com câncer de células renais (CCR)

Resultados

207

208

MARCELLO
ANTONIO
SIGNORELLI
COCUZZA
MARCOS
FRANCISCO DALL
OGLIO

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

PI 0705475-0

Genoa
Biotecnologia
S/A

20/12/07

PI 0705469-6

Genoa
Biotecnologia
S/A

12/12/07

Fundação
Butantan

PI 0904468-0

07/10/09
Hospital Alemão
Oswaldo Cruz

209

MIGUEL SROUGI

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

5

PI 0802536-3

Universidade de
São Paulo (USP)

03/07/08

PI 0705469-6

Genoa
Biotecnologia
S/A

12/12/07

Kelly Pedroso

PI 0606103-6

19/06/06
Márcio Iasi
Pedroso

PI 9502999-0

210

RICARDO JORDAO
DUARTE

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

211

WILLIAM CARLOS
NAHAS

PERMANENTE

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

212

ALEXANDRE
CRIPPA
SANTANNA

COLABORADOR

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

213

IOANNIS MICHEL
ANTONOPOULOS

COLABORADOR

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

214

MARIA HELENA
PALMA SIRCILI

COLABORADOR

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

215

SABRINA THALITA
DOS REIS

COLABORADOR

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

UROLOGIA

0

Fundação
Zerbini

29/06/95

69

localizado de alto risco, recidivado ou
metastático, cuja indução antitumoral do sistema
imune promove a interação entre o receptor T e o
peptídeo, e a expressão de liberação de fatores
coestimulatórios pelas DC (células dendríticas)
que interagem com os receptores específicos
das células T, desencadeando ativação,
expansão e diferenciação de células.
SISTEMA PARA COLETA DE MATERIAL
GENÉTICO EM CLÍNICAS E DOMICÍLIOS.
Idealizado a fim de proporcionar a coleta rápida
de DNA de forma rápida, fácil e segura, para ser
encaminhada via postal ao laboratório,
caracterizado por ser constituído por um kit para
coleta rápida de DNA composto por: um
envelope (1) selado podendo ser vendido
individualmente ou junto a um medicamento, ou
ser cedido de forma avulsa em farmácias,
clínicas, consultórios e similares, sendo este
inviolável por meio de lacre (2) e dotado de
autoadesivo, código de barra (3) e com sistema
pré-pago para envio rápido ao laboratório;
contendo no verso instruções de uso (4) para
coleta do material pelo próprio paciente; e
internamente um conjunto de raspador (5) para
raspagem de mucosa oral e obtenção de células
das quais serão extraídos os DNA; um conjunto
de cartões papel-filtro (6) de absorção especial
em cuja matriz o material celular será transferido
e o DNA preservado; e uma ficha de pedido (7)
do teste para preenchimento para fornecimento
das informações médicas e pessoais, contendo
consentimento esclarecido sobre o procedimento
e as restrições do teste e compromisso,
confidencialidade da informação genética e com
propósitos legais.
SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CÂNCER
DE PRÓSTATA. Idealizado a fim de detectar o
câncer de próstata, visando reduzir o número de
biópsias, assim preservando o físico e o
psicológico dos pacientes, além da economia
financeira, caracterizado por determinar dois
níveis expressão dos genes e seus produtos
PGC e PSMA como método de detecção de
neoplasia em qualquer que seja o tecido ou fluido
a ser estudado em qualquer que seja seu estado,
com qualquer que seja o fixador e por qualquer
que seja o processamento, sendo estas células
malignas submetidas à extração do ácido
ribonucleico (RNA) com uso de Trizol ou kits
comerciais, para a partir do cDNA realizar o RTPCR com a tecnologia de PCR em tempo real.

IMUNOTERÁPICO, COMPOSIÇÃO
FARMACÊUTICA E USO DE IMUNOTERÁPICO
PARA MANUFATURA DE MEDICAMENTO
PARA USO NO TRATAMENTO DE CÂNCER. A
presente invenção refere-se a um imunoterápico
que compreende uma cepa de Mycobacterium
bovis, Bacilius Calmette Guerin (BCG)
recombinante que codifica ao menos um
antígeno de Bordetella pertussis. A presente
invenção refere-se também a composições
farmacêuticas que compreendem os
imunoterápicos descritos na presente invenção.
A presente invenção refere-se ainda ao uso dos
imunoterápicos descritos na presente invenção
para a manufatura de medicamentos com ação
inflamatória e ativação inespecífica do sistema
imune para uso no tratamento ou prevenção de
câncer.
KIT EMPREGADO NA CARACTERIZAÇÃO DE
CÂNCER DE PRÓSTATA E PROCESSO
EMPREGADO NA CARACTERIZAÇÃO DE
CÂNCER DE PRÓSTATA. A presente invenção
trata-se de kit empregado na caracterização de
câncer de próstata caracterizado por
compreender iniciadores específicos sintetizados
a partir da sequência genômica repetitiva que
codifica as hialuronidases e todos os reagentes
necessários para a realização da caracterização.
SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CÂNCER
DE PRÓSTATA. Idealizado a fim de detectar o
câncer de próstata, visando reduzir o número de
biópsias, assim preservando o físico e o
psicológico dos pacientes, além da economia
financeira, caracterizado por determinar dois
níveis expressão dos genes e seus produtos
PGC e PSMA como método de detecção de
neoplasia em qualquer que seja o tecido ou fluido
a ser estudado em qualquer que seja seu estado,
com qualquer que seja o fixador e por qualquer
que seja o processamento, sendo estas células
malignas submetidas à extração do ácido
ribonucleico (RNA) com uso de Trizol ou kits
comerciais, para a partir do cDNA realizar o RTPCR com a tecnologia de PCR em tempo real.
APARELHO, EQUIPAMENTO E SISTEMA PARA
LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA PARA O
DIRECIONAMENTO, POSICIONAMENTO,
LOCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO POR
EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM. Utilizando o
transdutor e aparelho de ultrassom abdominal,
fixado pelas duas pás ajustáveis, cuja haste está
acoplada ao fixador que tem base ajustável ao
equipamento de litotripsia extracorpórea, sendo o
mecanismo protegido por uma carenagem.
Patente de invenção para “ESFÍNCTER
MECÂNICO PARA CONTROLE DE
INCONTINÊNCIA URINÁRIA, E RESPECTIVA
TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO”, o esfíncter (1)
constituído por peça semianelar (2), com efeito
“mola”, em cujas extremidades livres se fixam
duas fitas ou telas (3), em material poroso e
antiaderente, dispostas paralelamente em uma
relação à outra, sendo a fixação entre as
referidas telas e a peça semianelar efetuada por
meio de pontos de adesivo apropriado, ou
qualquer outro tipo de fixação mecânica; dito
esfíncter (1) é implantado na uretra (u) do
paciente, sendo que suas fitas ou telas (3)
circundam a mesma, exercendo pressão
permanente sobre ela, o que impede a saída
involuntária da urina.
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Prótese de disco intervertebral cervical. Campo
de aplicação: saúde animal. A presente invenção
é fundamentada no desenvolvimento de uma
prótese de disco intervertebral cervical que visa
tratar cães que apresentam a afecção
espondilomielopatia cervical (síndrome de
Wobbler) disco associada. A prótese foi
idealizada com o principal objetivo de manter
mobilidade intervertebral enquanto proporciona
distração vertebral. A principal vantagem da
invenção é a criação de duas placas (abas) que
repousam sobre os corpos vertebrais cranial e
caudal e recebem parafusos bloqueados.
EQUIPAMENTO DE ENSAIO DE TRAÇÃO POR
IMPACTO EM ALTA VELOCIDADE E SISTEMA
DE ENSAIO DE TRAÇÃO POR IMPACTO EM
ALTA VELOCIDADE. O equipamento de ensaio
de tração por impacto em alta velocidade e o
sistema de ensaio de tração por impacto em alta
velocidade conjugam a função de realizar
ensaios mecânicos de tração em alta velocidade
e por impacto de amostras biológicas ou não
biológicas e/ou modelos estruturais. Tal
equipamento e sistema poderão ser utilizados,
por exemplo, na análise do comportamento
mecânico dos materiais a serem ensaiados
(força máxima, deformação e energia absorvida
até a força máxima).
EQUIPAMENTO DE ENSAIO DE TORÇÃO POR
ALTA VELOCIDADE E ENSAIO DE TORÇÃO
POR IMPACTO. A presente invenção se refere a
um equipamento (1) de ensaio de torção de alta
velocidade, que conjuga a função de realizar
ensaios mecânicos de torção em alta velocidade
e por impacto de corpos de prova e/ou modelos
estruturais. As principais propriedades
mecânicas que serão obtidas são: energia
absorvida na torção, torque máximo, deformação
e deslocamento angular e tipos de fraturas de
acordo com o material ensaiado.
IMPLANTE COM PLATAFORMA PARA
DESCARREGAMENTO DE FORÇAS. Patente
de invenção pertence ao campo dos
instrumentos cirúrgicos, dispositivos ou métodos
para osteossíntese, por exemplo, placas ósseas,
parafusos, pinos ou semelhantes. É
compreendido por um (1) provido de corpo
principal (2) em formato cônico ou cilíndrico com
rosca (3), sendo que o referido implante (1)
compreende, sobre a extremidade superior do
corpo principal (2), uma plataforma (4) para
descarregamento de forças, provida de orifício
longitudinal central (5) para atuar como elemento
auxiliar de fixação e posicionamento do mesmo,
sendo que dita plataforma (4) possui diâmetro
substancialmente maior que o diâmetro do corpo
principal (2). A plataforma (4) para
descarregamento de forças é acoplada ao
implante (1) em forma de corpo único ou em
duas partes autoacopláveis.
O DISPOSITIVO DE ALERTA PARA MULETAS
AXILARES refere-se a um equipamento
mecânico eletroeletrônico desenvolvido para ser
adaptado ou simplesmente encaixado à estrutura
de muletas axilares para utilização por pacientes
submetidos à reabilitação dos membros
inferiores, no intuito de auxiliar profissionais da
saúde como fisioterapeutas e ortopedistas na
reabilitação de pacientes no pós-operatório de
quadril, joelho ou tornozelo, quando estes forem
submetidos a algum tipo de cirurgia, bem como
no tratamento de fraturas, lesões musculares,
lesões de tendão e ligamento ou na colocação de
alguma prótese, viabilizando medidas mais
objetivas e confiáveis quanto ao controle de
descarga de peso e treinamento de pacientes.
Aparelho para Medição da Força Muscular
Perineal, caracterizado por estrutura básica
eletromecânica composta por duas (Fig. 01),
quatro (Fig. 02), seis (Fig. 03) ou oito (Fig. 04)
hastes de compressão, que respectivamente
deverão possuir uma, duas, três ou quatro
célula(s) de carga interligada(s) a um
microprocessador que permite a interpretação
do(s) sinais captados pela(s) célula(s) de carga e
visualização num visor de LCD (Fig. 05), com
escala com efeitos luminosos de acordo com a
contração máxima sustentada pela paciente,
extensores das hastes de compreensão (liig. 06,
07, 08 e 09), variáveis de acordo com a estrutura
básica do aparelho, com diferentes espessuras
(Fig. 06a, 06b, 06c, 06d, 06e, 06f, 07a, 07b, 07c,
07d, 07e, 07f, 08a, 08b, 08c, 08d, 08e, 08f, 09a,
09b, 09c,09d, 09c, 090) que permitem fácil
adaptação por encaixe ao aparelho e utilização
em pacientes, variável conforme respectivas
anatomias pélvicas e um suporte guia de
utilização (Fig. 12) para avaliação, tratamento e
prevenção de disfunções musculares do trato
urogenital feminino quanto a patologias como
incontinência urinária, ruptura perineal pós-parto,
retocele, cistocele e disfunção sexual.
A presente invenção refere-se ao campo dos
dispositivos destinados à aferição de torque. Em
especial, o dispositivo da presente invenção é
um torquímetro que compreende um dispositivo
que permite a modulação do sentido do torque e
um dispositivo digital capaz de aferir o torque
aplicado. Especificamente, o torquímetro da
presente invenção é um torquímetro utilizado na
inserção/remoção de implantes ortopédicos.
SIMULADOR DE FORÇAS EM MANCHE DE
AERONAVE. Simulador de forças em manche de
aeronave, compreendendo quatro sistemas
integrados (2.2) fixados de modo articulado em
uma extremidade ao manche (1.3) e na outra
extremidade as bases de apoio de articulação
(3.8), cada sistema integrado (2.2) composto de
um tubo cilíndrico (3.6), uma mola de
compressão (3.4) e uma célula de carga (3.12)
fixada a uma base de fixação (3.9) pelo parafuso
de ajuste (3.13).
APOIO DE ANTEBRAÇOS. Que apresenta
características próprias em sua finalidade,
constituído por quatro peças que, interligadas,
resultarão em um apoio de antebraços com
movimentos circulares, corrigindo a postura do
usuário, o que evita lesões musculares.
MEDIDOR DE FORÇAS MUSCULARES. Que
apresenta características próprias em sua
finalidade, com tecnologia nacional, para
recuperação de lesões musculares, com
avaliação técnica e científica de médicos,
fisioterapeutas, preparadores físicos, podendo
sua instalação ser em clínicas, hospitais e
academias.
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FIXADOR EXTERNO TORCIONAL. Trata-se de
um fixador torcional composto por caixa redutora
(1), eixos (2 e 3), transdutor (4) juntas (5),
suportes de pinos (6), pinos (7 e 10), coroa (8),
parafusos (9), extensômetros (11), fios (12) e
furos (13,14,15 e 16) e gabarito (17) para uso no
tratamento de correções de deformidades ósseas
rotacionais, a ser utilizado na medicina, no
campo da ortopedia.
HASTE FEMORAL PEDIÁTRICA. A presente
invenção refere-se a uma haste femoral
pediátrica metálica transfixada por parafusos de
bloqueio. A haste da presente invenção é uma
haste intramedular curta para ser aplicada em
uma população específica de pacientes
pediátricos, que são portadores de sequela de
paralisia cerebral e que necessitam ser
submetidos à cirurgia para correção de
deformidade no fêmur.

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO SOLIDÁRIA DE
CHAVE E PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA.
Conjunto para fixação solidária de chave e
parafuso de interferência em que a chave
canulada inclui um elemento de preensão em
forma de “T” em uma extremidade da mesma e
um recesso hexagonal na outra extremidade da
mesma; a haste canulada apresenta na
extremidade distal da mesma um setor com
passos de rosca externa à esquerda e na
extremidade proximal da mesma uma orca de
preensão; o parafuso de interferência apresenta
em uma de suas extremidades um hexágono
proeminente para encaixe no recesso hexagonal
da chave canulada.
CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO
PARA IMPLANTAÇÃO DE PARAFUSO DE
INTERFERÊNCIA PARA ESTABILIZAÇÃO
ÓSSEA DAS FRATURAS. Composto pelo
parafuso de interferência (1), pela chave de
acionamento preferencialmente em forma de “T”
(2) e pela haste de guia (3), o parafuso de
interferência (1) possuindo rosca (4) em toda sua
extensão e com ligeira conicidade no terminal
(5), tendo na extremidade um hexágono externo
(6) dotado de furo roscado (7) com rosca à
esquerda, com o qual é comunicante um canal
(8) que se estende até a extremidade oposta, a
chave de acionamento (2) estando definida por
uma delgada peça roliça e comprida (9), dotada
de canal passante (10) em toda a sua longitude e
tendo na extremidade um setor rosqueado (11)
com rosca à esquerda, em concordância com o
furo roscado (7) do parafuso de interferência (1)
e estando acoplada perpendicularmente no
centro de um manipulador (12), e a haste de guia
(3) consistindo de uma delgada vareta roliça cujo
diâmetro é menor que o do canal (10) da chave
de acionamento e do canal (8) do parafuso de
interferência, podendo desta maneira ser
encaixado livremente nos mesmos.

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA PARA
CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN; SEU
PROCESSO DE PREPARAÇÃO E USO. A
presente invenção trata de composição sintética
para criopreservação de sêmen que compreende
um regulador de osmolaridade, um lipídio; um
diluente e excipientes; seu processo de
preparação e uso.
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Processo de obtenção de ácido rosmarínico (AR)
e de derivados semissintéticos a partir da
espécie vegetal Origanum vulgare e formulações
para o tratamento de diabetes contendo tais
substâncias. O valor científico está nas
extraordinárias descobertas sobre as plantas,
contribuindo efetivamente para purificar as
aplicações empíricas, fazendo com que a
fitoterapia se torne digna de maior crédito
popular. O diabetes é considerado uma síndrome
quanto à etiologia e à patogênese, caracterizada
por alterar a homeostase do organismo, por
distúrbios metabólicos complexos e primários
dos carboidratos, que envolvem
secundariamente, porém de forma importante,
lipídeos e proteínas. Tem sido constatado que
muitas substâncias extraídas de plantas reduzem
o nível de glicose no sangue. A grande
diversidade de classes químicas indica que uma
variedade de mecanismos de ação deve estar
envolvida na redução do nível de glicose no
sangue. Assim, a presente investigação buscou
avaliar a atividade hipoglicemiante da infusão,
extrato hidroalcoólico da espécie vegetal
Origanum vulgare, bem como da substância
isolada – ácido rosmarínico frente a ratos
diabéticos induzidos por aloxana. Apesar dos
antidiabéticos orais e da insulina apresentarem
efeitos eficazes na terapêutica do diabetes, estes
possuem efeitos colaterais que dificultam seu
uso, além de seu elevado custo. Portanto, a
busca por plantas ou compostos naturais que
apresentam atividade hipoglicemiante vem suprir
a necessidade com novos compostos ativos,
menos tóxicos e, possivelmente, mais acessíveis
à população.
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COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA
TRATAR PATOLOGIA FÚNGICA
COMPREENDENDO LECTINA KM+,
COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA
PREVENIR PATOLOGIA FÚNGICA
COMPREENDENDO LECTINA KM+, USO DE
LECTINA KM+ PARA PREPARAR
MEDICAMENTO PARA TRATAR PATOLOGIA
FÚNGICA, USO DE LECTINA KM+ PARA
PREPARAR MEDICAMENTO PARA PREVENIR
PATOLOGIA FÚNGICA. A presente invenção
trata de composição farmacêutica para tratar
patologia fúngica compreendendo lectina KM+. A
invenção compreende, também, o uso de lectina
KM+ para preparar medicamento para tratar
patologia fúngica.
COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA
PREVENIR E CICATRIZAR LESÕES
EPITELIAIS, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA
IMUNOMODULADORA, COMPOSIÇÃO
FARMACÊUTICA, PARA TRATAR
TOXOPLASMOSE COMPOSIÇÃO
FARMACÊUTICA, COMPOSIÇÃO INSETICIDA,
INSETICIDA, USO DE LECTINA KM+ PARA
TRATAR CICATRIZAÇÕES, USO DE LECTINA
KM+ PARA TRATAR TOXOPLASMOSE, USO
DE LECTINA KM+ PARA PREPARAR
MEDICAMENTO PARA TRATAR
TOXOPLASMOSE USO DE LECTINA KM+
PARA PREPARA MEDICAMENTOS
IMUNOMODULADOR, USO DA LECTINA KM+
PARA PREPARAR MEDICAMENTO
ANTIBACTERIANO, USO DA LECTINA KM+
PARA PREPARAR MEDICAMENTO ANTIVIRAL,
MÉTODO DE EXPRESSÃO, VETOR DE DNA,
ORGANISMO RECOMBINANTE, SEQUÊNCIA
DE NUCLEOTÍDEOS, PROTEÍNAS,
ANTICORPO E PLASMÍDEO. A invenção trata
de uma composição farmacêutica
compreendendo lectina KM+ para prevenir e
cicatrizar lesões epiteliais. A invenção
compreende, também, o uso de lectina KM+ para
preparar medicamento.
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SISTEMA COMPUTADORIZADO DE ANÁLISE
DA HIPERALGESIA EM RATOS POR
TRATAMENTO DE IMAGEM. Sistema
computadorizado que utiliza, para seu
desenvolvimento, um software específico com
aplicativos para ambiente preferencialmente
Windows e com componentes de interface com o
usuário para atuação em equipamentos e
ferramentas de hardware conhecidos do tipo
microcomputador, placa de captura de vídeo,
câmera de vídeo e pedal de acionamento
conectado ao PC pela porta paralela (LPT1);
para se monitorar o movimento palpebral do rato,
o queixo do mesmo é marcado com uma
pequena marca azul sendo, a seguir, filmados
com a câmera de vídeo posicionada em baixo da
mesa (transparente) de forma que seu eixo
longitudinal fique ao longo das linhas de pontos e
sua transversal permaneça ao longo das
colunas; dito software utiliza como referencial de
cálculo e leitura as imagens geradas a partir da
pequena marca azul pintada no queixo do rato;
após a captura das imagens, uma delas é
congelada, ficando o sistema pronto para iniciar
a leitura do movimento palpebral do rato, dando
acionamento ao pedal que aciona o embolo de
pressão e um cronômetro; o software calcula
para cada frame recebido (30/seg) e identifica a
posição central da marca azul da imagem, o que
fornece um valor escalar da posição do queixo
do animal a cada frame, com esta posição, e
sabendo-se que este valor em pixel tem
correlação linear fixa com a posição em milímetro
sobre a mesa de teste, faz-se o cálculo da
derivada da posição em relação ao tempo em
que cada frame foi adquirido, ou seja, a
velocidade do queixo do animal, no sentido
longitudinal, ponto a ponto.
IMPLANTE ORBITÁRIO INTEGRÁVEL
PERFURADO. A presente invenção refere-se a
um implante orbitário integrável perfurado de
polimetilmetacrilato que compreende: duas
partes (1 e 2) ocas, onde: a parte posterior (1)
tem formato de hemiesfera e é toda perfurada
com furos (4); e a parte anterior (2) tem formato
de hemiesfera ou calotas esféricas de dois outros
tamanhos menores, correspondentes a 75% e
50% da hemiesfera e apresenta uma superfície
lisa.

MICROPARTÍCULAS, MÉTODO DE
PRODUÇÃO DAS MESMAS, COMPOSIÇÕES
OFTALMOLÓGICAS E USO. A presente
invenção trata das micropartículas que
compreenderem um polímero, entre 0,5 e 200
UI/mL (p/v), de um agente regulador da glicemia
ou um análogo deste; do método de produção
das mesmas, das composições oftalmológicas
que são consistidas das micropartículas que
compreenderem um polímero, entre 0,5 e 200
UI/mL (p/v), de um agente regulador da glicemia
ou um análogo deste, um tensoativo e um ou
mais solventes; e ao uso de tais composições
oftalmológicas.
SISTEMA PARA INVESTIGAÇÃO
DIAGNÓSTICA DE DISTÚRBIOS
METABÓLICOS ATRAVÉS DA ASSINATURA
TÉRMICA. A presente invenção se refere a um
equipamento de alta precisão para registro das
variações calorimétricas decorrentes de processo
patológicos. Tais registros são realizados com
base na crescente elevação da temperatura em
áreas próximas ao centro térmico localizado no
sistema nervoso central em consequência de um
aquecimento passivo realizado por isolamento
térmico.
FORMULAÇÃO DE MEDICAMENTO NA
FORMA DE COLÍRIO DE INSULINA PARA
OLHO SECO. Nova formulação de um
medicamento na forma de colírio, para ser
aplicado localmente em indivíduos com olho seco
que, devido às suas características, permite a
sua distribuição entre os tecidos da superfície
ocular, aumentando o metabolismo celular e a
restauração da atividade dessas células, antes
deprimida pela carência de fatores inotrópicos
que foram cronicamente reduzidos em virtude do
menor carreamento, decorrente da diminuição da
lágrima.

ARTICULADORES NÃO ARCON E ARCON
COMPREENDENDO MELHORIAS EM SUAS
HASTES E PINO INCISAL. O presente pedido de
modelo de utilidade descreve uma modificação
realizada na haste da peça que representa o
Ângulo de Bennett nos articuladores dentais do
tipo Não Arcon, resultando em uma melhoria
funcional para os articuladores dentais.
Paralelamente, o princípio da tal haste
modificada também pode ser aplicado em
substituição ao pino incisal dos articuladores
dentais Arcon ou Não Arcon.
DISPOSITIVO COM NÍVEL DE BOLHA PARA
POSICIONAMENTO DO MODELO DA ARCADA
SUPERIOR NO ARTICULADOR DENTÁRIO E
MÉTODO PARA A REALIZAÇÃO DO
POSICIONAMENTO DO MODELO DA ARCADA
SUPERIOR. A presente invenção aplica-se a um
dispositivo para posicionar o modelo da arcada
superior do paciente, em qualquer articulador
dentário ARCON ou NÃO ARCON, sem o arco
facial, utilizando-se dos benefícios que o uso de
um nível de bolha oferece quanto ao
fornecimento da horizontal verdadeira, obtida a
partir da posição natural da cabeça (PNC) do
paciente e um método para a realização do
posicionamento do modelo da arcada superior.
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DISPOSITIVO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA
DE TALIDOMIDA E USO EM DOENÇAS
OCULARES CAUSADORAS DE
NEOVASCULARIZAÇÃO. A presente invenção
consiste em um dispositivo para a administração
prolongada de talidomida, a qual está
incorporada em um sistema monolítico composto
por uma matriz à base de polímero
biodegradável da classe dos poliésteres. O
dispositivo é, preferencialmente, na forma de um
implante e a administração deste fármaco é
realizada, preferencialmente, pela via intraocular.
Esse dispositivo pode ser utilizado no tratamento
de doenças oculares causadoras de
neovascularização, dentre as quais a retinopatia
diabética e a degeneração macular são as mais
frequentes.
PORTA-GUARDANAPOS COM DISPOSITIVO
ELETRÔNICO PARA INSERÇÃO E
VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS PUBLICITÁRIAS,
a presente patente de invenção se refere a um
Porta- Guardanapos (1) desenvolvido de forma a
possibilitar a fixação de um dispositivo eletrônico
(21) para inserção e visualização de imagens
publicitárias, para ser utilizado sobre as mesas
(M) de bares, restaurantes e outros, como
suporte para o fornecimento de guardanapos aos
clientes e, também, como meio de divulgação
publicitária diretamente na Tela (5) onde poderão
ser inseridos arquivos eletrônicos através de uma
porta USB ou mesmo por alimentação via
wireless ou similar, além de contar com LEDs
(10) indicativos, na cor verde e vermelha, para
sinalizar a aceitação ou não do serviço de
fornecimento de alimentos em locais com
sistema de rodízio, tudo isso em uma Estrutura
(2) com uma Aba frontal (3) com um Recuo
frontal (3A) formando um Espaço (8) onde serão
armazenados os Guardanapos, sendo que a
parte de trás da dita Estrutura (2) conterá uma
Abertura vazada (18) e entalhes em baixo relevo
(26) em todas as laterais, para encaixe do
Dispositivo eletrônico (21), cuja alimentação
elétrica será por meio de pelo menos uma
Bateria (22) devidamente interligada por uma
Fiação (F) e sua recarga será feita por meio de
um Pino fêmea (12) instalado no interior de um
dos Pinos suporte (11).

31/08/06

DISPOSITIVO BIODEGRADÁVEL PARA
ADMINISTRAÇÃO INTRAOCULAR DE
FÁRMACOS. A presente invenção diz respeito a
processo de produção de formulação
farmacêutica capaz de tratar degenerações
retinianas e doenças do segmento posterior do
bulbo do olho, tais como retinopatia diabética;
degeneração macular ligada à idade; retinite por
citomegalovírus; endoftalmite; uveítes. A dita
formulação compreende um sistema monolítico
do ativo composta por um matiz à base de
polímero biodegradável da classe dos
poliésteres. A formulação é aplicável para
administração pela via intraocular. O dispositivo
biodegradável em questão pode veicular um ou
mais fármacos das classes dos corticoides, como
a dexametasona, a prednisolona e a
triancinolona, anti-inflamatórios não-esteroidais,
antibióticos, agentes imunossupressores, como a
ciclosporina e o tacrolimus e agentes
antiproliferativos.

07/07/11

BISTURI TUBULAR PARA OPERAÇÕES
PREPUCIAIS EM BOVINOS. A presente patente
de invenção tem por objetivo um instrumento de
corte cirúrgico para desviar pênis bovino e uma
técnica cirúrgica da feitura de rufião com a
finalidade de produzir mínima invasão cirúrgica,
preservando ao máximo os tecidos e elementos
nobres na região prepucial, com aplicação no
campo cirúrgico/reprodutivo.

21/07/10

TECNOLOGIA DE OBTENÇÃO DE CASCA DE
OVO DE AVES DOMÉSTICAS EM PÓ PARA O
CONSUMO HUMANO E/OU ANIMAL. Patente
de tecnologia para obtenção de casca de ovo de
aves doméstica, especialmente de galinha
(Gailus gailus, L), em pó isenta de
microrganismos prejudiciais à saúde humana e
indicadores de contaminação fecal, destinada à
alimentação humana e/ou ração animal, com alto
teor de cálcio, podendo ser comercializada em
cápsulas, sachês e/ou a granel para ser utilizada
como insumo para os mais variados produtos
alimentícios. Preparada através da lavagem das
cascas de ovos em água corrente ou sob
pressão até a remoção completa das sujidades
macroscopicamente visíveis. Em seguida, são
imersas em água contendo agente emulsificante,
como dodecilbenzeno sulfonato de sódio, goma
arábica ou detergente neutro, nas concentrações
que sejam efetivas na remoção da porção
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Santos Vilar
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lipofílica e permitir a efetiva ação do sanitizante
hidrofílico. Depois da drenagem máxima da
solução emulsificante, as cascas são imersas em
água em ebulição. Após drenagem máxima da
água de cocção e arrefecimento das cascas até
a temperatura ambiente são imersas em água
clorada com gás cloro, ou hipoclorito de sódio ou
hipoclorito de cálcio, sendo o pH ajustado para o
intervalo entre 7 (sete) a 4 (quatro) com ácido
clorídrico PA ou comercial. Posteriormente à
drenagem da água clorada, as cascas são
imersas em água declorada até a remoção total
do cloro residual livre (CRL) que é avaliado por
métodos colorimétricos e de fácil e rápida
execução. Após a remoção total do CRL, a
drenagem máxima da água declorada das
cascas é realizada com auxílio de centrífugas ou
de recipientes perfurados que permitam o
escoamento da mesma. Devidamente
higienizadas, as cascas são submetidas à
secagem natural ou com auxílio de
desidratadores tipo túnel ou estantes, com
circulação de ar aquecido a temperatura até 100
5<198>C. Depois de desidratadas, são trituradas
com auxílio de moinho de facas, martelo ou
abrasão até que as partículas atravessem
peneiras de malhas até 0,25 mm. O pó obtido é
acondicionado em sacos de polietileno com alta
barreira ao vapor d'água, potes de vidros ou
plásticos hermeticamente fechados e
armazenados à temperatura ambiente e na
presença ou ausência de luz, bem como em
embalagens menores como sachês ou cápsulas.
Cada 100 g de produto, segundo análise
centesimal, apresenta composição média de
contem 1 3490O,0274 g de umidade,
91,9600O,2218 g de resíduo mineral fixo, 4
36930,3977 g de proteína bruta, 8,11 g de
carboidratos totais, 0,78370,0560 de lipídios e
30,68234,9069 Kcal, além de 30263,72 mg de
cálcio.
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DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM
INSTRUMENTOS DE RITIDECTOMIA. O
presente pedido de modelo de utilidade refere-se
a uma disposição introduzida em um instrumento
cirúrgico, mais precisamente a um instrumento
utilizado em deslocamento facial durante
operações de ritidectomia, compreendendo um
par de hastes pivotadas unidas através de uma
articulação central, através de um pino, sendo
que as hastes projetam respectivamente alças de
pega. As ditas alças compreendem, em sua
região interna, molas em forma de lâminas,
permitindo a realização de operações de
deslocamento através de movimentos de
preensão das mãos.
Patente de invenção “DISPOSITIVO EXPANSOR
ÓSSEO”. Descreve-se um dispositivo expansor
ósseo constituído por um conjunto que
compreende o dispositivo ou corpo expansor (2)
conectado a uma válvula (3) por um tubo flexível
(4). O dispositivo ou corpo (2) é
substancialmente cilíndrico, tendo uma
pluralidade de cintas (10) dispostas horizontal e
equidistantemente ao longo do eixo longitudinal
do corpo, formando uma pluralidade de
espaçamentos (11) entre as mesmas. Ao injetar
um veículo qualquer escolhido, tal como água, ar
ou soro fisiológico no interior da válvula (3), o
dispositivo (2) será inflado, especificamente, os
espaçamentos (11). Deste modo, o dispositivo
(2) irá exercer uma pressão no osso da
mandíbula ou qualquer osso proporcionando
uma distensão do mesmo.
A presente invenção trata de um produto
denominado cola de fibrina, de grande eficácia,
utilizada em várias indicações na área médica,
bem como de um processo para sua preparação.
A cola de fibrina derivada de veneno de cobra,
segundo a presente invenção, compreende uma
SOLUÇÃO I e uma SOLUÇÃO II, consistindo a
SOLUÇÃO I de uma fração de veneno de cobra
liofilizado, diluída em água bidestilada até atingir
concentração entre 80-90 microgramas/ml,
sendo para cada parte desta diluição adicionados
vinte partes de uma solução de um sal de cálcio
a 400 microgramas/ml e consistindo a SOLUÇÃO
II em um crioprecipitado obtido a partir de plasma
fresco congelado a -20 °C, o qual deve conter,
em média, 150-250 mg de fibrogênio, 80-120
unidades do fator VIII, 20%-30% do fator XIII, 4070 unidades do fator “von Willibrand” e de 50-60
mg de fibronectina.
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PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE
HEPARINA NÃO FRACIONADA DE ALTO PESO
MOLECULAR, HEPARINA NÃO FRACIONADA
DE ALTO PESO MOLECULAR E USOS DA
MESMA. Presente invenção refere-se ao
processo de desenvolvimento de orna heparina
neofracionada de alto peso molecular. A mesma
é produzida por filtração por peso molecular em
tubo de concentração e purificações moleculares,
utilizando heparina não funcionada (HNF) que
possui um pool de moléculas de variados pesos
moleculares (5000 a 33000 Da) e, então, elimina
a fração de baixo peso, pois o filtro elimina as
moléculas menores que 1000 Da, restando
heparina de alto peso molecular. Experimentos in
vitro, preliminares, comprovaram que células
tumorais apresentaram significativa diminuição
celular ao frasco de cultura.
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USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA PARA
ELIMINAR VASOS SANGUÍNEOS. Refere-se a
presente patente de invenção no uso da terapia
fotodinâmica para eliminar vasos sanguíneos –
varizes, microvarizes, hemangiomas e
telangiectasias, utilizando fotossensibilizadores
com grande seletividade aos vasos, sendo
minimamente invasivo, destruindo-os sem causar
danos aos demais tecidos adjacentes.
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE PARA
ANGIOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA. Refere-se
a presente invenção a uma bomba injetora de
contraste pneumática, estéril e descartável, em
plástico, que compreende base em “U” para
fixação da seringa propulsora e seringa injetora
alinhadas em posição com os respectivos
êmbolos em contato; tubo de plástico 3/8”
conectado à rede de ar comprimido ou de
oxigênio e à seringa propulsora. Este tubo é
intercalado por conector plástico em “Y”, com um
dos seus ramos abertos ao exterior. A oclusão do
ramo aberto com o dedo introduz pressão
pneumática na seringa propulsora, cujo êmbolo,
ao deslocar-se para fora da mesma, impulsiona o
êmbolo da seringa injetora.
APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM
FILTRO INTERNO DE VEIA CAVA, onde um
filtro interno de veia cava que permanece
alinhado em relação ao eixo longitudinal da VCI,
sem causar perfuração, e sem perder as demais
características benéficas do filtro convencional,
tais como: pouca frequência de migração, pouca
trombogenicidade, pouca reação tecidual e alto
índice de captura de êmbolos in vitro.

ASSENTO DE VASO SANITÁRIO. A patente de
modelo de utilidade para assento de vaso
sanitário, que é compreendido por assento oval,
composto de bordas externa e interna, a externa
ficará posicionada paralela ao beiço do vaso do
lado de fora, a interna um pouco pra dentro do
beiço do vaso, o assento possui furo no meio
pouco menor que o beiço do vaso, também oval,
ambos acompanham o desenho do beiço do
vaso destinado a se apoiar na beirada do vaso,
com a função de isolar a pele humana do beiço
do vaso, de tampa destinada a fechar a boca do
vaso, de eixo destinado a segurar as partes, de
parafusos cuja função são de prender o eixo, e
de conjunto de regulagem que regula o tempo de
subida do assento do vaso sanitário, de molas
que é o grande destaque do pedido, e contra
peso localizado na ponta da tampa do assento,
cuja definição do mesmo é de, quando baixada a
tampa, manter a boca do vaso fechada. A
patente de modelo de utilidade tem por objetivo
corrigir o problema da urina no assento do vaso
sanitário.
ROTOR COM PÁS CURVAS PARA EXAUSTOR
COM SAÍDA TANGENCIAL. Trata de um rotor
(1) montado no caracol (2) do exaustor (3) cujo
destaque são as pás (4) curvas, conferindo uma
concavidade (5) no lado da entrada do ar que,
por sua vez, é extravasado pelo bocal (6) de
saída de alinhamento tangencial (X) às referidas
aos vértices das pás (4).
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APARELHO E MÉTODO BIOMECÂNICOS
PARA AVALIAÇÃO DE ESPASTICIDADE DE
MEMBROS SUPERIORES EM LESADOS
MEDULARES. A presente invenção se refere a
um aparelho e método biomecânicos para
avaliação de espasticidade de membros
superiores em relação à articulação do punho em
lesados medulares. O referido aparelho
compreende uma base (14), três pés (15), quatro
parafusos (16), plataforma (17), faixa elástica
(18), barra em L (19), barra horizontal (20),
atuador (21), peça A (22), peça B (23), peça C
(24), peça D (25), chave de fim de curso (26),
sensor de filme (27), caixa (28), suporte de
sustentação (29), eletrogoniômetro de fibra
óptica (30), esticador (31), grampo (32) e
acelerômetro (33). O método promove a
extensão do punho, realizando simultaneamente
a aquisição de dados provenientes de
transdutores que coletam as variáveis cinéticas
envolvidas, proporcionando um resultado
objetivo. O movimento de extensão do punho é
realizado de modo passivo, possibilitando a
aplicação da avaliação em pessoas com
qualquer nível de lesão medular.
MACA HOSPITALAR COM SISTEMA DE
FREIOS PARA DIRIGIBILIDADE. Macas são
meios de transporte, geralmente em ambientes
hospitalares, a indivíduos com algum tipo de
enfermidade. As mesmas são conduzidas em
espaços estreitos e necessitam fazer curvas e
manobras. A colisão com obstáculos é muitas
vezes inevitáveI. Além do que o condutor
antevendo isto necessita fazer esforço para sua
manobra. No intuito de facilitar a condução,
diminuir o esforço do condutor e causar mais
conforto ao transportado, foi desenvolvido um
sistema de freios independentes adaptados nos
pés anteriores giratórios das macas, para evitar
os transtornos mencionados. Este sistema é de
fácil execução e até de adaptação nas macas já
existentes, além de ter custos muito acessíveis.
DISPOSITIVO DE INTUBAÇÃO
OROTRAQUEAL DA BAIXA PRESSÃO
INTERMITENTE COM VIA DE ASPIRAÇÃO.
Novo dispositivo de intubação orotraqueal de
baixa pressão intermitente, o qual também
apresenta uma via aspiração de secreções,
tendo como objetivo substituir o tubo orotraqueal
utilizado atualmente para ventilação mecânica de
pacientes que necessitem desse suporte,
evitando que o paciente se sufoque ou
contamine com secreções que inequivocamente
possam ser aspiradas para os pulmões que
causam pneumonia, para ser utilizado na
vigência médica ou em procedimentos cirúrgicos
eletivos sob anestesia geral.
DISPOSITIVO DE INTUBAÇÃO
OROTRAQUEAL DA BAIXA PRESSÃO
INTERMITENTE. Nova invenção referente a um
novo dispositivo de intubação orotraqueal de
baixa pressão intermitente, o qual tem como
objetivo substituir o tubo orotraqueal utilizado
atualmente para ventilação mecânica de
pacientes que necessitem desse suporte, quer
seja na vigência médica ou em procedimentos
cirúrgicos eletivos sob anestesia geral.
DISPOSITIVO PARA DRENAGEM DE FLUIDOS
PLEURAIS E SISTEMA PARA DRENAGEM
UTILIZANDO O MESMO. A presente invenção
se refere a um dispositivo para drenar fluidos,
gasosos ou líquidos, presentes no tórax devido à
ocorrência de alguma lesão direta ao tórax ou a
algum órgão relacionado diretamente aos
pulmões, dito dispositivo, compreendendo um
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suporte rígido de geometria cônica (2) com uma
primeira extremidade alargada (4) e uma
segunda extremidade cilíndrica (5). Um
dispositivo adicional de cobertura (3) provido, em
sua extremidade superior externa, de um ducto
central (7) para acoplamento de um tubo
condutor flexível (8), o dreno, e em sua
extremidade inferior interna de um encaixe
perfeito para uma válvula de vedação (9).
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PROCESSO DE OBTENÇÃO DE FIO DE
SUTURA ENRIQUECIMENTO COM CÉLULASTRONCO, KIT DE SUTURA E SEUS USOS. O
presente Certificado de Adição refere-se a um
aperfeiçoamento ao processo de obtenção de fio
de sutura enriquecido com células-tronco e um
kit de sutura que compreende fio de sutura,
trombina, cloreto de cálcio, fibrinogênio e meio
de cultura. E um objeto adicional o uso do fio
enriquecido obtido e do kit para sutura.
PROCESSO DE ENRIQUECIMENTO DE FIO
DE SUTURA COM CÉLULAS-TRONCO, FIOS E
SEUS USOS. A presente invenção trata-se de
um processo de obtenção de fios de sutura
enriquecidos com células mesenquimais. É um
objeto adicional os fios obtidos e seus usos. Os
fios de sutura enriquecidos auxiliam no
tratamento, recuperação e cicatrização e podem
ser empregados em procedimentos cirúrgicos,
como por exemplo, em cirurgias plásticas e em
fístulas gastrointestinais, queimaduras, fístulas
em pacientes com doença de Crohn, entre
outras. O fio pode ser utilizado em diversos tipos
de fístulas e ainda pode ser útil em cicatrização
de outros tipos de enfermidades, como
queimaduras, feridas de diabéticos, em cirurgias
plásticas, entre outras.
DISPOSITIVO REGULÁVEL DE OCLUSÃO
INSPIRATÓRIA E SEUS USOS. A presente
invenção refere-se a um dispositivo regulável de
oclusão inspiratória que resolve o problema da
fístula broncopleural que, na vigência da
ventilação mecânica, cursa com elevada
mortalidade devido à dificuldade de manutenção
das trocas gasosas. O objeto da presente
invenção regula a saída de ar pela fístula na fase
inspiratória, à medida que se monitora a melhor
ventilação alveolar, e que permite a completa
saída de ar pela fístula na fase expiratória, sem a
interferência do frasco de drenagem e sem
alterações do perfil hemodinâmico. O dispositivo
apresenta uma válvula reguladora de pressão
que permite não receber interferência da pressão
proveniente do nível de água colocado no dreno
de tórax a selo d'água. A presente invenção é
capaz de regular o fluxo aéreo pela fístula na
fase inspiratória, com o objetivo de diminuir a
fuga aérea, adequar às trocas gasosas e,
posteriormente, fechar a fístula, além de permitir
a saída do ar na fase expiratória a fim de evitar o
pneumotórax.

PROCESSO DE COMPLEXAÇÃO DE
COLÁGENO TIPO 1 PURO EM TELAS DE
POLIPROPILENO. A presente invenção trata-se
de um processo de complexação de colágeno
tipo 1 puro em telas de polipropileno. Como
produto final são obtidas telas complexadas com
colágeno tipo 1 puro que são aplicadas no reparo
transvaginal/transperineal de prolapso vaginal.

APARELHO DE LAVAGEM EM
PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA; E USO.
Esta invenção trata de um controle automático
aparelho de lavagem da vazão, do volume, que
dá pressão e dá temperatura de fluidos para
procedimentos endoscópicos e soluciona os
problemas relativos ao controle automático de
vazão, pressão, volume e temperatura dos
fluidos injetados em endoscópios, fato que traz
ainda desconforto aos usuários durante
procedimentos no sistema digestório.
MÉTODO PARA GERAÇÃO DE CHAVES
BASEADO EM ALGORITMOS GENÉTICOS.
Refere-se o presente pedido de patente de
invenção a um novo método computacional
sistêmico para a geração de chaves secretas,
inspirado na Teoria da Evolução das Espécies,
especialmente na genética e seleção natural.
Esse método permite que sejam definidos
parâmetros importantes, como limite inferior e
superior, para geração de números aleatórios,
assim como quantidade de números que irão
contribuir para compor a chave e ainda o índice
de mutação que será aplicado no algoritmo.
Desse modo, o método proposto pode ser
aplicado para distintas finalidades, tais como
para a aplicação como chaves de algoritmos de
criptografia, para geração de senhas, para a
proteção de arquivos, para publicação de
streamings de áudio e vídeo, entre outros. As
principais vantagens do método proposto
consistem em não necessitar nenhum hardware
específico para ser executado, utiliza operações
matemáticas simples e sem alto custo de
execução, é configurável para trabalhar as
variáveis e definir o grau de segurança desejado
e foi concebido com conceitos de algoritmos
genéticos, dificultando tentativas de invasão.
MÉTODO EM TELEMEDICINA PARA O
ACOMPANHAMENTO REMOTO E EM TEMPO
REAL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS.
Refere-se o presente pedido de patente de
invenção a um novo método computacional
sistêmico em telemedicina cuja finalidade é
permitir o acompanhamento remoto de
procedimentos médicos no âmbito da
Telemedicina, em tempo real e de modo
interativo; permitir que a realização desses
procedimentos médicos possam ser realizados
em locais onde não se têm a presença de
médicos especialistas, sem prejudicar a eficácia
do procedimento, e evitando em muitos casos a
necessidade de deslocamento de pacientes até
cidades distantes que disponham desses
especialistas; permitir que médicos especialistas
trabalhem, também de modo remoto, na análise
e na elaboração de laudos e de diagnósticos,
após a realização dos procedimentos médicos.
MÉTODO PARA MAPEAMENTO DE
DOCUMENTOS TEXTUAIS PARA BASES DE
DADOS ESTRUTURADAS UTILIZANDO
ONTOLOGIAS. Refere-se o presente pedido de
patente de invenção a um método para
mapeamento de dados textuais descritos em
língua natural (arquivos digitais de texto como
laudos e relatórios) para um formato estruturado
(bases de dados computacionais (BD) com
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PROCESSO DE OBTENÇÃO DE FIO DE
SUTURA ENRIQUECIMENTO COM CÉLULASTRONCO, KIT DE SUTURA E SEUS USOS. O
presente Certificado de Adição refere-se a um
aperfeiçoamento ao processo de obtenção de fio
de sutura enriquecido com células-tronco e um
kit de sutura que compreende fio de sutura,
trombina, cloreto de cálcio, fibrinogênio e meio
de cultura. E um objeto adicional o uso do fio
enriquecido obtido e do kit para sutura.
PROCESSO DE ENRIQUECIMENTO DE FIO
DE SUTURA COM CÉLULAS-TRONCO, FIOS E
SEUS USOS. A presente invenção trata-se de
um processo de obtenção de fios de sutura
enriquecidos com células mesenquimais. É um
objeto adicional os fios obtidos e seus usos. Os
fios de sutura enriquecidos auxiliam no
tratamento, recuperação e cicatrização e podem
ser empregados em procedimentos cirúrgicos,
como por exemplo, em cirurgias plásticas e em
fístulas gastrointestinais, queimaduras, fístulas
em pacientes com doença de Crohn, entre
outras. O fio pode ser utilizado em diversos tipos
de fístulas e ainda pode ser útil em cicatrização
de outros tipos de enfermidades, como
queimaduras, feridas de diabéticos, em cirurgias
plásticas, entre outras.

COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA USO
TÓPICO À BASE DE CORTICOSTEROIDE
PARA TRATAMENTO DE FIMOSE. A presente
invenção refere-se à composição farmacêutica
para uso tópico à base de corticosteroide
associado à enzima difusora para o tratamento
da fimose. Composição farmacêutica para uso
tópico à base de corticosteroide para tratamento
de fimose caracterizada por compreender entre
cerca de 0,025% a 5% em massa em relação à
massa total da composição da mistura de um ou
mais corticosteroides e/ou esteroides hormonais,
associados ou não a anti-inflamatórios não
hormonais e de cerca de 25 UTR a 4000 UTR/g
de uma ou mais enzimas difusoras proteolíticas
em veículo apropriado, sob diferentes formas
farmacêuticas, acompanhados de aditivos
conhecidos do homem da técnica. Aplicação
tópica de corticosteroide associado à enzima
difusora para o tratamento da fimose, em que um
total de 90% dos pacientes apresentaram
melhora das queixas clínicas, retraindo o
prepúcio sem dificuldade.

APARELHO DE LAVAGEM EM
PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA; E USO.
Esta invenção trata de um controle automático
aparelho de lavagem da vazão, do volume, que
dá pressão e dá temperatura de fluidos para
procedimentos endoscópicos e soluciona os
problemas relativos ao controle automático de
vazão, pressão, volume e temperatura dos
fluidos injetados em endoscópios, fato que traz
ainda desconforto aos usuários durante
procedimentos no sistema digestório.
MÉTODO PARA GERAÇÃO DE CHAVES
BASEADO EM ALGORITMOS GENÉTICOS.
Refere-se o presente pedido de patente de
invenção a um novo método computacional
sistêmico para a geração de chaves secretas,
inspirado na Teoria da Evolução das Espécies,
especialmente na genética e seleção natural.
Esse método permite que sejam definidos
parâmetros importantes, como limite inferior e
superior, para geração de números aleatórios,
assim como quantidade de números que irão
contribuir para compor a chave e ainda o índice
de mutação que será aplicado no algoritmo.
Desse modo, o método proposto pode ser
aplicado para distintas finalidades, tais como
para a aplicação como chaves de algoritmos de
criptografia, para geração de senhas, para a
proteção de arquivos, para publicação de
streamings de áudio e vídeo, entre outros. As
principais vantagens do método proposto
consistem em não necessitar nenhum hardware
específico para ser executado, utiliza operações
matemáticas simples e sem alto custo de
execução, é configurável para trabalhar as
variáveis e definir o grau de segurança desejado
e foi concebido com conceitos de algoritmos
genéticos, dificultando tentativas de invasão.
MÉTODO EM TELEMEDICINA PARA O
ACOMPANHAMENTO REMOTO E EM TEMPO
REAL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS.
Refere-se o presente pedido de patente de
invenção a um novo método computacional
sistêmico em telemedicina cuja finalidade é
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permitir o acompanhamento remoto de
procedimentos médicos no âmbito da
Telemedicina, em tempo real e de modo
interativo; permitir que a realização desses
procedimentos médicos possam ser realizados
em locais onde não se têm a presença de
médicos especialistas, sem prejudicar a eficácia
do procedimento, e evitando em muitos casos a
necessidade de deslocamento de pacientes até
cidades distantes que disponham desses
especialistas; permitir que médicos especialistas
trabalhem, também de modo remoto, na análise
e na elaboração de laudos e de diagnósticos,
após a realização dos procedimentos médicos.
MÉTODO PARA MAPEAMENTO DE
DOCUMENTOS TEXTUAIS PARA BASES DE
DADOS ESTRUTURADAS UTILIZANDO
ONTOLOGIAS. Refere-se o presente pedido de
patente de invenção a um método para
mapeamento de dados textuais descritos em
língua natural (arquivos digitais de texto como
laudos e relatórios) para um formato estruturado
(bases de dados computacionais (BD) com
campos e valores que estes podem assumir,
bem definidos).

COMPOSIÇÃO PARA LIBERAÇÃO
CONTROLADA DE CARCINÓGENO E USO.
Esta invenção descreve uma composição para
liberação controlada de carcinógeno, o qual
compreende um copolímero de bloco e um
carcinógeno para indução do câncer,
preferencialmente o câncer de próstata. O
carcinógeno é gradativamente liberado no interior
do órgão à medida que o hidrogel de copolímero
é degradado.
PROCESSO DE OBTENÇÃO DE UM SISTEMA
HÍBRIDO, SISTEMA HÍBRIDO E SEU USO. A
presente invenção provê o processo de obtenção
de um sistema híbrido à base de hidrogel de
polímeros biocompatíveis e nanopartículas
mesoporosas de sílica incorporadas com
fármacos, bem como o sistema híbrido e seu uso
no tratamento antitumoral. Mais especificamente,
o sistema híbrido desta invenção compreende a
doxorrubicina (DOX) e/ou sildenafila como
fármacos incorporados nos poros das
nanopartículas, com objetivo de produzir um
novo material para tratamento antitumoral, em
especial no tratamento do câncer de próstata.
APARELHO DE LAVAGEM EM
PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA; E USO.
Esta invenção trata de controle automático
aparelho de lavagem da vazão, do volume, que
dá pressão e dá temperatura de fluidos para
procedimentos endoscópicos e soluciona os
problemas relativos ao controle automático de
vazão, pressão, volume e temperatura dos
fluidos injetados em endoscópios, fato que traz
ainda desconforto aos usuários durante
procedimentos no sistema digestório.
MÉTODO PARA GERAÇÃO DE CHAVES
BASEADO EM ALGORITMOS GENÉTICOS.
Refere-se o presente pedido de patente de
invenção a um novo método computacional
sistêmico para a geração de chaves secretas,
inspirado na Teoria da Evolução das Espécies,
especialmente na genética e seleção natural.
Esse método permite que sejam definidos
parâmetros importantes, como limite inferior e
superior, para geração de números aleatórios,
assim como quantidade de números que irão
contribuir para compor a chave e ainda o índice
de mutação que será aplicado no algoritmo.
Desse modo, o método proposto pode ser
aplicado para distintas finalidades, tais como
para a aplicação como chaves de algoritmos de
criptografia, para geração de senhas, para a
proteção de arquivos, para publicação de
streamings de áudio e vídeo, entre outros. As
principais vantagens do método proposto
consistem em não necessitar nenhum hardware
específico para ser executado, utiliza operações
matemáticas simples e sem alto custo de
execução, é configurável para trabalhar as
variáveis e definir o grau de segurança desejado
e foi concebido com conceitos de algoritmos
genéticos, dificultando tentativas de invasão.
MÉTODO EM TELEMEDICINA PARA O
ACOMPANHAMENTO REMOTO E EM TEMPO
REAL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS.
Refere-se o presente pedido de patente de
invenção a um novo método computacional
sistêmico em telemedicina cuja finalidade é
permitir o acompanhamento remoto de
procedimentos médicos no âmbito da
Telemedicina, em tempo real e de modo
interativo; permitir que a realização desses
procedimentos médicos possam ser realizados
em locais onde não se têm a presença de
médicos especialistas, sem prejudicar a eficácia
do procedimento, e evitando em muitos casos a
necessidade de deslocamento de pacientes até
cidades distantes que disponham desses
especialistas; permitir que médicos especialistas
trabalhem, também de modo remoto, na análise
e na elaboração de laudos e de diagnósticos,
após a realização dos procedimentos médicos.
MÉTODO PARA MAPEAMENTO DE
DOCUMENTOS TEXTUAIS PARA BASES DE
DADOS ESTRUTURADAS UTILIZANDO
ONTOLOGIAS. Refere-se o presente pedido de
patente de invenção a um método para
mapeamento de dados textuais descritos em
língua natural (arquivos digitais de texto como
laudos e relatórios) para um formato estruturado
(bases de dados computacionais (BD) com
campos e valores que estes podem assumir,
bem definidos).

Resultados

411

LEONARDO
OLIVEIRA REIS

COLABORADOR

412

MARCOS MELLO
MOREIRA

COLABORADOR

413

PEDRO PAULO
MARTINS DE
OLIVEIRA

COLABORADOR

414

RICARDO KALAF
MUSSI

COLABORADOR

415

ADRIANA ORCESI
PEDRO

PERMANENTE

416

ARLETE MARIA
DOS SANTOS
FERNANDES

PERMANENTE

417

CASSIA RAQUEL
TEATIN JULIATO

PERMANENTE

418

CRISTINA LAGUNA
BENETTI PINTO

PERMANENTE

419

DANIELA
ANGERAME YELA

PERMANENTE

420

EGBERTO
RIBEIRO TURATO

PERMANENTE

421

422

423

424

ELIANA
MARTORANO
AMARAL
FERNANDA
GARANHANI DE
CASTRO SURITA
ILZA MARIA
URBANO
MONTEIRO
JOAO LUIZ DE
CARVALHO PINTO
E SILVA

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

425

JOSÉ GUILHERME
CECATTI

PERMANENTE

426

JULIO CESAR
TEIXEIRA

PERMANENTE

427

LUCIA HELENA
SIMOES DA
COSTA PAIVA

PERMANENTE

428

LUIS GUILLERMO
BAHAMONDES

PERMANENTE

429

LUIS OTÁVIO
ZANATTA SARIAN

PERMANENTE

430

LUIZ CARLOS
ZEFERINO

PERMANENTE

431

LUIZ FRANCISCO
CINTRA BACCARO

PERMANENTE

432

433

434

MARIA JOSÉ
MARTINS DUARTE
OSIS
MARIA LAURA
COSTA DO
NASCIMENTO
MARIA YOLANDA
JANINA MAKUCH
DE BAHAMONDES

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

435

MARY ANGELA
PARPINELLI

PERMANENTE

436

PAULO CESAR
GIRALDO

PERMANENTE

437

RENATO PASSINI
JÚNIOR

PERMANENTE

438

RICARDO BARINI

PERMANENTE

439

440

441

442

443

444

RODOLFO DE
CARVALHO
PACAGNELLA
SOPHIE
FRANCOISE
MAURICETTE
DERCHAIN
CESAR CABELLO
DOS SANTOS
CLEISSON FABIO
ANDRIOLI
PERALTA
HELAINE MARIA
BESTETI PIRES
MAYER MILANEZ
JOANA FROES
BRAGANCA
BASTOS

PERMANENTE

PERMANENTE

COLABORADOR

COLABORADOR

COLABORADOR

COLABORADOR

445

JOAO PAULO DIAS
DE SOUZA

COLABORADOR

446

LUIZ GUSTAVO
OLIVEIRA BRITO

COLABORADOR

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS

CIÊNCIAS DA CIRURGIA

82

0

CIÊNCIAS DA CIRURGIA

1

CIÊNCIAS DA CIRURGIA

0

CIÊNCIAS DA CIRURGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

TOCOGINECOLOGIA

0

CIÊNCIAS APLICADAS A
CIRURGIA E À
OFTALMOLOGIA

0

447

AGNALDO
SOARES LIMA

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MINAS GERAIS

448

ALCINO LAZARO
DA SILVA

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MINAS GERAIS

CIÊNCIAS APLICADAS A
CIRURGIA E À
OFTALMOLOGIA

0

449

ALEXANDRE
VARELLA
GIANNETTI

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MINAS GERAIS

CIÊNCIAS APLICADAS A
CIRURGIA E À
OFTALMOLOGIA

0

BR 10 2012
021143 2

Universidade
Estadual de
Campinas

23/08/12

DISPOSITIVO REGULÁVEL DE OCLUSÃO
INSPIRATÓRIA E SEUS USOS. A presente
invenção refere-se a um dispositivo regulável de
oclusão inspiratória que resolve o problema da
fístula broncopleural que, na vigência da
ventilação mecânica, cursa com elevada
mortalidade devido à dificuldade de manutenção
das trocas gasosas. O objeto da presente
invenção regula a saída de ar pela fístula na fase
inspiratória, à medida que se monitora a melhor
ventilação alveolar, e que permite a completa
saída de ar pela fístula na fase expiratória, sem a
interferência do frasco de drenagem e sem
alterações do perfil hemodinâmico. O dispositivo
apresenta uma válvula reguladora de pressão
que permite não receber interferência da pressão
proveniente do nível de água colocado no dreno
de tórax a selo d'água. A presente invenção é
capaz de regular o fluxo aéreo pela fístula na
fase inspiratória, com o objetivo de diminuir a
fuga aérea, adequar as trocas gasosas e,
posteriormente, fechar a fístula, além de permitir
a saída do ar na fase expiratória a fim de evitar o
pneumotórax.
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DISPOSITIVO DE GRADUAÇÃO DA PRESSÃO
DE SUCÇÃO DO ASPIRADOR. Para graduar a
pressão de sucção do aspirador microcirúrgico,
consistindo de um tubo fixo dotado de orifícios ou
fenda em sua parede, sobre o qual desliza
parcialmente outro tubo ligado a uma lâmina. A
lâmina e o tubo móvel, ao serem deslizados
sobre o tubo fixo com movimentos do polegar do
cirurgião, obstruem ou desobstruem
progressivamente os orifícios deste, permitindo
graduar a aspiração com um simples movimento
do polegar e possibilitando a adequada
empunhadura do tubo do aspirador. O dispositivo
proposto é um instrumento hospitalar que regula
com rapidez e precisão a pressão de sucção do
aspirador, tornando mais seguro o procedimento
microcirúrgico.
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BIOMEMBRANAS PRODUZIDAS A PARTIR DA
SÍNTESE DO MELAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR
E DE OUTROS AÇÚCARES, VIA
MICRORGANISMOS ZOOGLEA SP, PARA FINS
DE APLICAÇÃO NAS ÁREAS DE MEDICINA
CLÍNICA E EXPERIMENTAL E BIOQUÍMICA. As
membranas foram inicialmente lavadas em água,
tratadas com hipoclorito de sódio a 5%, fixadas
em glutaraldeído a 0,6% e desidratadas em
álcool etílico a 90% e 100%. Para estocagem, as
membranas são acondicionadas em álcool
isopropílico a 86%, em envelopes de filme de
polipropileno rotuladas e seladas em seladoras
térmicas e expostas à irradiação gama para
esterilização, preservando todas as
características físico-químicas. Os autores
consideram o estudo da arte, biomembranas,
BIOME, própria para aplicação nas seguintes
áreas: a aplicação físico-química, como fixação
de enzimas e partículas sólidas e iônicas; a
Fixação de células em meio de cultura, para
transposição de tecidos; Confecção de lâminas e
tubos para prótese, em cirurgia cardiológica e
vascular; em cirurgia urológica para correção e
plástica de pênis, ureter e uretra, suspensão e
expansão de bexiga. Em cirurgia
gastroenterológica, expansão e proteção de
bolsas, reparos de lesões esofágicas, gástricas,
intestinais e das vias biliares. Em cirurgia
oftalmológica, descompressão na drenagem de
glaucoma e forro orbital. Na cirurgia plástica,
como preenchimento de espaços e tratamento de
queimados. Na odontologia, no tratamento das
retrações gengivares. Na cirurgia
otorrinolaringológica, para a plástica de tímpano;
Lâminas para correção de defeitos em estruturas
orgânicas em cirurgia geral e toráxica como
correção e reforço nas cirurgias das hérnias;
Tratamento de queimados e de feridas
infectadas.
GEL OBTIDO DE POLÍMERO PRODUZIDO A
PARTIR DA SÍNTESE DO MELAÇO DA CANADE-AÇÚCAR E DE OUTROS AÇÚCARES, VIA
MICRORGANISMO Zoogloea sp. O polímero é
constituído de açúcares, água e insolúveis. O Gel
pode ser apresentado em variáveis meios de
suspensão e em diversos estados de hidratação
em uma multiplicidade de formas e modelos.
Para estocagem, é acondicionado em
embalagem hermética e esterilizado por
irradiação gama, preservando, assim, suas
características físico-químicas. O gel
apresentado em suspensão em água ou
diferentes soluções salinas e diversos níveis de
hidratação, pode ser aplicado com as seguintes
finalidades: Aplicações biológicas e físicoquímicas, fixação de células em meio de cultura;
Confecção de lâminas e tubos para prótese; Em
cirurgia urológica, correção e plástica de pênis,
ureter e uretra, suspensão e expansão da
bexiga, no tratamento da incontinência urinária e
do refluxo vesico-ureteral; Na cirurgia plástica,
como preenchimento de espaços e tratamento de
queimados; Na odontologia, como tratamento de
falhas ósseas e das retrações gengivais; Em
farmacologia como suporte de medicamentos e
vacinas para aplicação com liberação controlada.
FIOS DE SUTURA CIRÚRGICOS DE
BIOPOLÍMERO DE MELAÇO. Patente de
Modelo de Utilidade para Fios de Sutura
Cirúrgicos de Biopolímero de Melaço produzidos
de membranas obtidas a partir da síntese do
melaço da cana-de-açúcar e de outros açúcares,
via microrganismo Zoogloea sp para fins de
múltiplas aplicações nas áreas de clínica
cirúrgica médica e veterinária. Os fios de sutura
podem ser apresentados em monofilamentos
simples com espessura e comprimento
determinados, encastoados ou não em agulhas
cilíndricas, cortantes com curvatura diâmetro e
comprimentos determinados. Os ditos Fios são
produzidos de biopolímero constituído de
açúcares, 84,48%; água, 5,62%; e insolúveis,
9,90%, e, para manter suas características físicoquímicas adequadas ao uso em medicina
cirúrgica clínica, veterinária e experimental, os
Fios são acondicionados em meio líquido, próprio
para manter sua estabilidade por um período
prolongado de estocagem, embalados
hermeticamente em envelopes de filme de
polietileno ou outros apropriados e esterilizado
em radiação gama.
PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACARÍDEO
CELULÓSICO SINTETIZADO POR
SPHINGOMONAS PAUCIMOBILIS A PARTIR
DE MELAÇO, XAROPE, RAPADURA, AÇÚCAR
MASCAVO E CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR IN
NATURA PARA APLICAÇÃO MÉDICA,
FARMACOLÓGICA, FÍSICA E BIOLÓGICA.
Processo de produção de exopolissacarídeo
celulósico por meio da síntese bacteriana de
Sphingomonas paucimobilis a partir de um meio
de cultura obtido do melaço de cana-de-açúcar
ou de outros produtos da cana-de-açúcar, como
xarope, rapadura, açúcar mascavo e do caldo de
cana-de-açúcar in natura para aplicação nas
áreas médicas, farmacológica, física e biológica.
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O exopolissacarídeo é tratado em solução de
hipoclorito de sódio para redução de açúcares
residuais, desidratado, processado e
apresentado para aplicação nas formas de
membranas, fios e gel. O exopolissacarídeo na
apresentação de aplicação é constituído por
açúcares, glicose (87,57%), xilose (8,58%),
ribose (1,68%), ácido glicurônico (0,83%),
manose (0,82%), arabinose (0,37%), galactose
(0,13%) e fucose (0,01%).
COMPÓSITO BIOATIVO PARA REPAROS
ÓSSEOS. A presente invenção aplica-se às
áreas das ciências da saúde, farmacotecnia e
engenharia de tecidos biológicos. O invento
refere-se ao desenvolvimento de um compósito
bioativo para reparos ósseos, cuja matriz
polimérica é composta de polissacarídeo. Como
reforço, são utilizados derivados de cálcio, como
hidróxido de cálcio, hidróxido apatita e fosfato de
cálcio, com a finalidade de obtenção de
compósitos bioativos com especificidade para o
tecido ósseo. O reforço foi utilizado em
concentrações diferentes em relação à matriz
para obtenção de compósitos modeláveis e
usinados nos modelos de parafuso, pinos e
placas com resistência à ruptura e com
diferentes índices de deformação elástica
adequados às aplicações específicas de
osteofixação, osteorreparação, osteoindução e
osteocondução para o tratamento de lesões do
tecido ósseo com perda de substância, incluindo
defeitos críticos.
PROCESSO DE PRODUÇÃO E FILME DE
BIOPOLÍMERO DE MELAÇO CONTÍNUO,
MICROPOROSO E MICROPERFURADO PARA
CURATIVOS CIRÚRGICOS,
DERMATOLÓGICOS, IMPLANTES PARA
REFORÇO DE TECIDOS E ÓRGÃOS E
SUPORTE PARA CULTURA E TRANSPORTE
DE CÉLULAS E TECIDOS. A presente invenção
refere-se a um filme polimérico, bioativo,
contínuo, microporoso ou microperfurado,
decorrente de uma pasta gelificada de um
exopolissacarídeo obtido em reatores por síntese
bacteriana, qual seja o Zoogloea sp, a partir de
derivados da cana-de-açúcar, como melaço,
xarope e açúcares, dos mais variados tipos,
como a frutose, derivada de frutos e água de
coco, e lactose, proveniente dos produtos
lácteos, bem como o seu respectivo processo de
produção, para ser utilizado como curativo
cirúrgico, dermatológico, implante para reforço de
tecidos e órgãos e suporte para cultura e
transporte de células e tecidos, em razão dos
problemas atuais, onde os curativos
biocompatíveis existentes não são utilizados
como dispositivos para liberação controlada de
medicamentos e remodeladores de tecidos.
PROCESSO DE PRODUÇÃO E GEL BIOATIVO,
HIDROSSOLÚVEL, DE BASE POLIMÉRICA,
OBTIDO A PARTIR DE UM
EXOPOLISSACARÍDEO POLIMERIZADO EM
REATORES SOB CONTROLE DE
TEMPERATURA, PH, AERAÇÃO E AGITAÇÃO
PULSÁTIL. A presente invenção se refere a um
gel bioativo, hidrossolúvel, de base polimérica,
obtido a partir da gelificação de um
exopolissacarídeo polimerizado, via Zoogloea sp,
em reatores sob controle de temperatura, pH,
aeração e agitação pulsátil, a partir de derivados
da cana-de-açúcar, como melaço, xarope e
açúcares, dos mais variados tipos, como a
frutose, derivada de frutos e água de coco, e
lactose, proveniente dos produtos lácteos, bem
como o seu respectivo processo de produção,
para ser utilizado como matriz para produção de
filmes para curativo cirúrgico, dermatológico,
implante para reforço de tecidos, órgãos e
suporte para cultura e transporte de células e
tecidos, bem como matriz para a produção de
compósitos com diferentes reforços, esponjas,
microesferas e como expansor de tecidos em
cirurgias reconstrutoras, reparadoras e estéticas,
oftalmologia, urologia e base para dispositivos
liberadores controlados de medicamentos para
aplicação clínica.
TUBOS CONTÍNUOS DE POLISSACARÍDEO
DE MELAÇO PARA REMENDOS E
INTERPOSIÇÃO VASCULAR, PRÓTESE DE
SEGMENTOS DE ARTÉRIAS E VEIAS E DE
ÓRGÃOS TUBULARES E OS RESPECTIVOS
PROCESSOS DE PRODUÇÃO EM ESCALA. A
presente invenção se refere a tubos de
polissacarídeo, bem como o respectivo processo
de produção em escala dos mesmos, obtidos por
síntese biotecnológica a partir de melaço de
cana-de-açúcar e de outros açúcares, por
exemplo, frutose e lactose em biodigestores, via
Zoogloea sp, fabricados a partir de hastes
quadriláteras do polissacarídeo, moldadas por
flotação natural direcionada durante o processo
de síntese, onde, após a sua obtenção e
tratamento de clareamento, os tubos são
usinados por transfixação longitudinal e dilatação
das hastes poliméricas em diferentes diâmetros,
desidratados em estufa entre 360 ºC a 560 ºC,
para serem utilizados na área de ciências da
saúde como próteses de artérias, veias, órgãos
tubulares, remendos, substitutivos biológicos no
tratamento de lesões críticas, de doenças
cardiovasculares, veias e artérias e de
segmentos tubulares de órgãos nas áreas de
gastrenterologia, urologia e pneumologia.

A presente invenção refere-se a um expansor
ajustável periuretral, formado de uma peça sem
encaixes que possibilitem vazamentos,
permitindo a retirada e inserção de soro sem
intervenção cirúrgica adicional, possibilitando um
controle ideal da pressão sobre a uretra, deste
modo auxiliando no fechamento do esfíncter. O
expansor é constituído de uma placa de suporte
(3) tendo camadas de silicone grau médico e um
reforço interno (4) de fibras de poliéster, tal como
o Dacron ^ R^. Na placa de suporte (3), são
previstos um furo (5), pinos de fixação (6) e um
envelope inflável (8). A placa (3) é ligada a uma
válvula (9) por um tubo de conexão (2).
Patente de invenção de TURBO ENDOSCOPIA,
compreendendo um aparelho que permite
determinação exata de fluxo e pressão d'água
regulado de acordo com o procedimento,
evitando que o operador desvie sua atenção e
perca tempo ao solicitar do ajudante levantar ou
abaixar o reservatório para controlar a saída
d'água por gravidade.
BIOMEMBRANAS PRODUZIDAS A PARTIR DA
SÍNTESE DO MELAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR
E DE OUTROS AÇÚCARES, VIA
MICRORGANISMOS ZOOGLEA SP, PARA FINS
DE APLICAÇÃO NAS ÁREAS DE MEDICINA
CLÍNICA E EXPERIMENTAL E BIOQUÍMICA. As
membranas foram inicialmente lavadas em água,
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tratadas com hipoclorito de sódio a 5%, fixadas
em glutaraldeído a 0,6% e desidratadas em
álcool etílico a 90% e 100%. Para estocagem, as
membranas são acondicionadas em álcool
isopropílico a 86%, em envelopes de filme de
polipropileno rotuladas e seladas em seladoras
térmicas e expostas à irradiação gama para
esterilização, preservado todas as características
físico-químicas. Os autores consideram o estudo
da arte, biomembranas, BIOME, própria para
aplicação nas seguintes áreas: a Aplicação
físico-química, como fixação de enzimas e
partículas sólidas e iônicas; a Fixação de células
em meio de cultura, para transposição de
tecidos; a Confecção de lâminas e tubos para
prótese, em cirurgia cardiológica e vascular; em
cirurgia urológica para correção e plástica de
pênis, ureter e uretra, suspensão e expansão de
bexiga. Em cirurgia gastroenterológica, expansão
e proteção de bolsas, reparos de lesões
esofágicas, gástricas, intestinais e das vias
biliares. Em cirurgia oftalmológica,
descompressão na drenagem de glaucoma e
forro orbital. Na cirurgia plástica, como
preenchimento de espaços e tratamento de
queimados. Na odontologia, no tratamento das
retrações gengivares. Na cirurgia
otorrinolaringológica para a plástica de tímpano;
Lâminas para correção de defeitos em estruturas
orgânicas em cirurgia geral e toráxica como
correção e reforço nas cirurgias das hérnias;
Tratamento de queimados e de feridas
infectadas.
GEL OBTIDO DE POLÍMERO PRODUZIDO A
PARTIR DA SÍNTESE DO MELAÇO DA CANADE-AÇÚCAR E DE OUTROS AÇÚCARES, VIA
MICRORGANISMO Zoogloea sp. O polímero é
constituído de açúcares, água e insolúveis. O Gel
pode ser apresentado em variáveis meios de
suspensão e em diversos estados de hidratação
em uma multiplicidade de formas e modelos.
Para estocagem, é acondicionado em
embalagem hermética e esterilizado por
irradiação gama, preservando, assim, suas
características físico-químicas. O gel
apresentado em suspensão em água ou
diferentes soluções salinas e diversos níveis de
hidratação, pode ser aplicado com as seguintes
finalidades: Aplicações biológicas e físicoquímicas, fixação de células em meio de cultura;
Confecção de lâminas e tubos para prótese; Em
cirurgia urológica, correção e plástica de pênis,
ureter e uretra, suspensão e expansão da
bexiga, no tratamento da incontinência urinária e
do refluxo vesico-ureteral; Na cirurgia plástica,
como preenchimento de espaços e tratamento de
queimados; Na odontologia, como tratamento de
falhas ósseas e das retrações gengivais; Em
farmacologia como suporte de medicamentos e
vacinas para aplicação com liberação controlada.
PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACARÍDEO
CELULÓSICO SINTETIZADO POR
SPHINGOMONAS PAUCIMOBILIS A PARTIR
DE MELAÇO, XAROPE, RAPADURA, AÇÚCAR
MASCAVO E CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR IN
NATURA PARA APLICAÇÃO MÉDICA,
FARMACOLÓGICA, FÍSICA E BIOLÓGICA.
Processo de produção de exopolissacarídeo
celulósico por meio da síntese bacteriana de
Sphingomonas paucimobilis a partir de um meio
de cultura obtido do melaço de cana-de-açúcar
ou de outros produtos da cana-de-açúcar, como
xarope, rapadura, açúcar mascavo e do caldo de
cana-de-açúcar in natura para aplicação nas
áreas médicas, farmacológica, física e biológica.
O exopolissacarídeo é tratado em solução de
hipoclorito de sódio para redução de açúcares
residuais, desidratado, processado e
apresentado para aplicação nas formas de
membranas, fios e gel. O exopolissacarídeo na
apresentação de aplicação é constituído por
açúcares, glicose (87,57%), xilose (8,58%),
ribose (1,68%), ácido glicurônico (0,83%),
manose (0,82%), arabinose (0,37%), galactose
(0,13%) e fucose (0,01%).
ESFÍNCTER ARTIFICIAL. A presente invenção
refere-se a um esfíncter artificial para o
tratamento da incontinência urinária e, mais
especificamente, a um esfíncter artificial a ser
implantado em um ser vivo, particularmente um
ser humano do sexo masculino, para o
tratamento da incontinência urinária. De acordo
com um aspecto da presente invenção, o
esfíncter artificial (10) compreende um manguito
(M), destinado a contornar pelo menos parte da
uretra de um indivíduo, dito manguito estando em
comunicação fluida com uma bomba (RI) de
deslocamento unidirecional, sendo que dito
esfíncter artificial (10) compreende
adicionalmente uma segunda bomba (B2) em
comunicação fluida com a dita primeira bomba e
o dito manguito, e uma terceira bomba (B3) em
comunicação fluida com o dito manguito.
PROCESSO DE PRODUÇÃO E FILME DE
BIOPOLÍMERO DE MELAÇO CONTÍNUO,
MICROPOROSO E MICROPERFURADO PARA
CURATIVOS CIRÚRGICOS,
DERMATOLÓGICOS, IMPLANTES PARA
REFORÇO DE TECIDOS E ÓRGÃOS E
SUPORTE PARA CULTURA E TRANSPORTE
DE CÉLULAS E TECIDOS. A presente invenção
refere-se a um filme polimérico, bioativo,
contínuo, microporoso ou microperfurado,
decorrente de uma pasta gelificada de um
exopolissacarídeo obtido em reatores por síntese
bacteriana, qual seja o Zoogloea sp, a partir de
derivados da cana-de-açúcar, como melaço,
xarope e açúcares, dos mais variados tipos,
como a frutose, derivada de frutos e água de
coco, e lactose, proveniente dos produtos
lácteos, bem como o seu respectivo processo de
produção, para ser utilizado como curativo
cirúrgico, dermatológico, implante para reforço de
tecidos e órgãos e suporte para cultura e
transporte de células e tecidos, em razão dos
problemas atuais, onde os curativos
biocompatíveis existentes não são utilizados
como dispositivos para liberação controlada de
medicamentos e remodeladores de tecidos.
PROCESSO DE PRODUÇÃO E GEL BIOATIVO,
HIDROSSOLÚVEL, DE BASE POLIMÉRICA,
OBTIDO A PARTIR DE UM
EXOPOLISSACARÍDEO POLIMERIZADO EM
REATORES SOB CONTROLE DE
TEMPERATURA, PH, AERAÇÃO E AGITAÇÃO
PULSÁTIL. A presente invenção se refere a um
gel bioativo, hidrossolúvel, de base polimérica,
obtido a partir da gelificação de um
exopolissacarídeo polimerizado, via Zoogloea sp,
em reatores sob controle de temperatura, pH,
aeração e agitação pulsátil, a partir de derivados
da cana-de-açúcar, como melaço, xarope e
açúcares, dos mais variados tipos, como a
frutose, derivada de frutos e água de coco, e
lactose, proveniente dos produtos lácteos, bem
como o seu respectivo processo de produção,
para ser utilizado como matriz para produção de
filmes para curativo cirúrgico, dermatológico,
implante para reforço de tecidos, órgãos e
suporte para cultura e transporte de células e
tecidos, bem como matriz para a produção de
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compósitos com diferentes reforços, esponjas,
microesferas e como expansor de tecidos em
cirurgias reconstrutoras, reparadoras e estéticas,
oftalmologia, urologia e base para dispositivos
liberadores controlados de medicamentos para
aplicação clínica.
TUBOS CONTÍNUOS DE POLISSACARÍDEO
DE MELAÇO PARA REMENDOS E
INTERPOSIÇÃO VASCULAR, PRÓTESE DE
SEGMENTOS DE ARTÉRIAS E VEIAS E DE
ÓRGÃOS TUBULARES E OS RESPECTIVOS
PROCESSOS DE PRODUÇÃO EM ESCALA. A
presente invenção se refere a tubos de
polissacarídeo, bem como o respectivo processo
de produção em escala dos mesmos, obtidos por
síntese biotecnológica a partir de melaço de
cana-de-açúcar e de outros açúcares, por
exemplo, frutose e lactose em biodigestores, via
Zoogloea sp, fabricados a partir de hastes
quadriláteras do polissacarídeo, moldadas por
flotação natural direcionada durante o processo
de síntese, onde, após a sua obtenção e
tratamento de clareamento, os tubos são
usinados por transfixação longitudinal e dilatação
das hastes poliméricas em diferentes diâmetros,
desidratados em estufa entre 360 ºC a 560 ºC,
para serem utilizados na área de ciências da
saúde como próteses de artérias, veias, órgãos
tubulares, remendos, substitutivos biológicos no
tratamento de lesões críticas, de doenças
cardiovasculares, veias e artérias e de
segmentos tubulares de órgãos nas áreas de
gastrenterologia, urologia e pneumologia.
SONDA URETRAL PERMANENTE,
REMOVÍVEL E AUTOSSUSTENTÁVEL. O
presente pedido de patente trata de uma sonda
uretral permanente, removível e autossustentável
a qual inova por poder ser ajustada à anatomia
do paciente. A sonda em questão é indicada pela
referência numérica (1), contando com um corpo
tubular (5) em que estão presentes dois discos,
sendo um proximal (fixo) (2) e outro distal
(móvel) (3); a extremidade distal (4) do corpo
tubular (5) da sonda (1) conta com orifícios (6)
que são comunicados com um canal longitudinal
(7) que atravessa o corpo tubular (5). A sonda
conta com um conector (10) que pode ser
fechado por uma correspondente tampa (11).

APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM
PROTETOR DE CALCÂNEO. Refere-se o
presente invento a um dispositivo protetor de
calcâneo, adequado para uso em pacientes que
não tenham o movimento de flexão da perna,
confeccionado em espuma piramidal com
espessura de 6 cm em toda a sua extensão,
forrada por tecido de algodão, ou por outros
tecidos como impermeáveis para aumentar a
durabilidade com laterais não biseladas, fixado
com fitas ou velcro em suas extremidades, de
maneira que possa ser regulado de acordo com
a circunferência do tornozelo de cada paciente.
COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS E/OU
COSMÉTICAS E/OU TERAPIAS CELULARES
UTILIZANDO CULTURAS DE DIVERSOS TIPOS
DE CÉLULAS, COMPOSTAS PELA
UTILIZAÇÃO DA VITAMINA C E/OU PELOS
DERIVADOS DA VITAMINA C EM ADIÇÃO
E/OU EM COMBINAÇÕES ASSOCIATIVAS
ENTRE SI E/OU COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS,
ESPECIALMENTE E NÃO SOMENTE A
VITAMINA E E/OU OS DERIVADOS DA
VITAMINA E, mais particularmente trata a
presente invenção da utilização cosmética e/ou
terapêutica e/ou em terapias celulares incluindo
as terapias com células tronco e/ou em
pesquisas e/ou em melhorias de ações e/ou
melhorias do entendimento dos processos
farmacodinâmicos/processos celulares e/ou dos
processos moleculares da vitamina C (ácido
ascórbico -AA) e/ou dos derivados hidrossolúveis
da vitamina C e/ou dos derivados lipossolúveis
da vitamina C e/ou da vitamina E e/ou dos
derivados da vitamina E e/ou misturas/mixed
destas vitaminas e/ou seus derivados e/ou com
outras substâncias, preparadas para a
incorporação em composições cosméticas e/ou
farmacêuticas e/ou culturas celulares, incluindo
as células tronco e/ou substitutos de pele
utilizados isoladamente e/ou em composições
preferencialmente reivindicando de forma
inovadora as terapias celulares isoladas e/ou em
terapias associativas com produtos cosméticos
e/ou farmacêuticos e/ou preferencialmente
reivindicando na presente invenção a utilização
destas vitaminas e/ou dos seus derivados em
composições associativas e/ou isoladas nas
fases hidrofílicas e/ou lipofílicas reiterando a
reivindicação inovadora para as melhorias e/ou
entendimentos farmacodinâmicos e/ou celulares
destinados a todas as indicações terapêuticas já
descritas para tais vitaminas e/ou seus
respectivos derivados e não limitando-se aos
mesmos.
APARATO DISSECTOR CIRÚRGICO,
PROCESSO DE PRODUÇÃO E MÉTODO DE
DISSECÇÃO DE TECIDOS. A presente invenção
descreve instrumento cirúrgico para manobras de
divisão de tecidos, à semelhança de um dedo da
mão, utilizado em locais corpóreos onde há
dificuldade de se realizar a dissecção digital.
Essas situações podem ocorrer quando a incisão
ou abertura para abordagem do local onde o
procedimento operatório ocorre se localiza em
outra região anatômica (ou seja, de fato
distante), ou quando a manobra cirúrgica é
realizada em nível profundo ou distante.
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Patente de invenção: CONJUNTO
ERGONÔMICO DE ESTABILIZAÇÃO. A
presente invenção trata de um conjunto
especialmente desenvolvido para ser utilizado
como um meio de posicionamento confortável de
crianças, normais ou portadores de disfunções
neuromotoras, na cadeira odontológica e seus
equipamentos integrados, o qual proporciona,
além do conforto, uma perfeita estabilização do
tronco, cabeça e membros do paciente,
fundamental para a obtenção de um efeito
técnico aperfeiçoado no tratamento bucal. O
conjunto desenvolvido compreende basicamente
uma estrutura de assento e encosto (1), uma
estrutura de recepção (2) e uma estrutura de
reclinação (3). A esses componentes juntam-se,
ao mesmo tempo ou conforme o caso específico,
os demais ilustrados nas Figuras 15, 16, 18 e 20.
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Não disponível.
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USO DE CÉLULAS TRONCO, MÉTODO DE
ENGENHARIA TECIDUAL, USOS DE TECIDOS
DENTAIS E SUBSTITUTO BIOLÓGICO DO
DENTE. A presente invenção refere-se ao uso de
células tronco de uma espécie animal para
obtenção de substituto biológico de dente, na sua
totalidade ou em partes, a ser implantado em
organismo da mesma linhagem animal, sendo
que ditas células tronco podem ser células
adultas. A presente invenção tem ainda por
objeto um método de engenharia tecidual para
cultivo de células capazes de formar tecido
dental para obtenção de substituto biológico do
dente. Ditos tecidos dentais podem ser utilizados
para o tratamento de pessoas que sofrem de
perda, falha ou falta desses tecidos e ao uso
cosmético destes tecidos para alterar
morfologicamente a dentição do paciente, por
exemplo, o paciente pode desejar ou necessitar
uma dentição maior ou menor, devido a qualquer
razão estética.
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Não disponível.
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Não disponível.
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Não disponível.
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09/06/88
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13/05/05

APARELHO PARA MEDIR O VOLUME DE
MEMBROS OU PARTE DOS MESMOS. A
presente invenção refere-se a um aparelho para
medir o volume de membros ou parte dos
mesmos através do princípio de deslocamento
de líquido e vasos comunicantes, determinando o
volume do membro ou parte do mesmo avaliado
de forma direta e sem o contato do mesmo com
líquido de medida. O aparelho permite ainda o
controle da temperatura do líquido e possui ainda
sistema de vácuo e cuba de imersão hermética,
fornecendo resultados mais precisos.

23/05/12

DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
EQUIPAMENTO PARA ENTUBAÇÃO
ENDOTRAQUEAL compreendendo um
equipamento para facilitar a entubação composto
de um instrumento oral para abertura e inspeção
da laringe, formado pela união de três
componentes, sendo uma haste metálica (1) ou
de outro material em forma de “s”, apropriada
para suspender a língua (10) e visualizar a
laringe (9), sendo esta haste acoplada a uma
lente de aumento (2) que contempla a fixação de
uma minilanterna (3). Tal equipamento conta
ainda com um guia atraumático (4) para o
direcionamento de um cateter de entubação
endotraqueal (5) no interior da laringe (9).
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REGULADOR DE CARGA POR PASTILHAS
PARA BICICLETA ERGOMÉTRICA que é
equipamento destinado a regular cargas em
bicicletas ergométricas constituído por garfo (2)
que apresenta em ambas as derivações um
encaixe (7) para adaptação ao eixo do volante da
bicicleta mais eixo (6) que acopla pinça (4) que
fixa pastilha (5) e conduíte (1), garfo (2) que
prende haste (3), dotada de ponteiro (8), unida a
corrediça (10) por meio de mola (9).
PAINEL SINALIZADOR DE DIREÇÃO. A
presente invenção proporciona segurança aos
trabalhadores e aos veículos em tráfego.
Constituído de sinaleiros pisca-pisca intermitente,
proporciona visualização clara do sentido
direcional a ser tomado com segurança pelos
condutores dos veículos em trânsito.
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MÉTODO PARA ENVASAR DNA EM
EMBALAGEM ARTÍSTICA. Consiste na
extração, precipitação e acondicionamento do
DNA em recipiente artisticamente desenvolvido,
com finalidade de adorno pessoal. O referido
objeto vem acompanhado de Certificado
garantindo que o DNA ali presente pertence
àquela pessoa, possibilitando que o(a)
interessado(a) possa usufruir do privilégio de
presenteá-lo a alguém sob formas diversas, tais
como joias ou outro objeto de sua preferência.

REGULADOR DE CARGA POR PASTILHAS
PARA BICICLETA ERGOMÉTRICA que é
equipamento destinado a regular cargas em
bicicletas ergométricas constituído por garfo (2)
que apresenta em ambas as derivações um
encaixe (7) para adaptação ao eixo do volante da
bicicleta mais eixo (6) que acopla pinça (4) que
fixa pastilha (5) e conduíte (1), garfo (2) que
prende haste (3), dotada de ponteiro (8), unida a
corrediça (10) por meio de mola (9).
PAINEL SINALIZADOR DE DIREÇÃO. A
presente invenção proporciona segurança aos
trabalhadores e aos veículos em tráfego.
Constituído de sinaleiros pisca-pisca intermitente,
proporciona visualização clara do sentido
direcional a ser tomado com segurança pelos
condutores dos veículos em trânsito.
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MEDIDOR DA ELASTICIDADE PERINEAL.
Patente de privilégio de invenção para medir a
elasticidade da musculatura do assoalho pélvico
ou períneo que é compreendido por haste central
(1) circular milimetrada; o cursor (2) com uma
área vazada (3) que demonstra a medida da
circunferência formada pelos expansores (4)
quando abertos, que são fixados pelas hastes (7)
e (8) nas dobradiças (9) e (10). As hastes (7) e
(8) são fixadas em sua face medial por
dobradiças (11) e (12) ligadas a dois anéis (13) e
(14) fixados na haste central (1). A haste (8)
também apresenta uma dobradiça (15) onde se
encaixa a haste (16) que tem sua extremidade
inferior presa ao cursor (2) através da dobradiça
(17). Assim, ao tracionar o cursor (2), ele
demonstra a medida da circunferência e traciona
as hastes (16) que, por sua vez, tracionam as
hastes (7) e (8) que empurram os expansores
(4), formando a circunferência de, no máximo, 12
centímetros de diâmetro.
MEDIDOR DA ELASTICIDADE PERINEAL.
Patente de privilégio de invenção para medir a
elasticidade da musculatura do assoalho pélvico
ou períneo que é compreendido por haste central
(1) circular milimetrada; o cursor (2) com uma
área vazada (3) que demonstra a medida da
circunferência formada pelos expansores (4)
quando abertos, que são fixados pelas hastes (7)
e (8) nas dobradiças (9) e (10). As hastes (7) e
(8) são fixadas em sua face medial por
dobradiças (11) e (12) ligadas a dois anéis (13) e
(14) fixados na haste central (1). A haste (8)
também apresenta uma dobradiça (15) onde se
encaixa a haste (16) que tem sua extremidade
inferior presa ao cursor (2) através da dobradiça
(17). Assim, ao tracionar o cursor (2), ele
demonstra a medida da circunferência e traciona
as hastes (16) que, por sua vez, tracionam as
hastes (7) e (8) que empurram os expansores
(4), formando a circunferência de, no máximo, 12
centímetros de diâmetro. MEDIDOR DA
ELASTICIDADE PERINEAL. Patente de
privilégio de invenção (prioridade interna)
objetiva medir a elasticidade da musculatura do
assoalho pélvico ou períneo que é compreendido
por duas hastes (1) que têm superfícies externas
convexas (5) até a borda limitadora (6) dando
continuidade nas hastes planas (7) que serão
apoio das mãos do examinador. As hastes (1)
serão fixas em suas extremidades proximais (ou
interna) por dobradiça (2) e na extremidade distal
ou externa de uma das hastes (1) haverá uma
haste milimetrada (3) fixa ou móvel através de
dobradiça (4) (figuras 2 e 3). Dessa forma, o
examinador segurará nas hastes (7), introduzirá
o equipamento até a borda (6) na vagina da
parturiente e abrirá as hastes (7) no sentido
anteroposterior. Em seguida, medirá em
milímetros a extensão da abertura pela haste (3).
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Patente de invenção para AFASTADOR PARA
ABORDAGEM DE ESTRUTURAS
MESOFACIAIS, especialmente de um aparelho a
ser utilizado em cirurgias do tipo “Degloving”,
indicada para a retirada de tumores da fossa
nasal, dos seios para nasais, rinofaringe e base
anterior do crânio, o qual se destaca por evitar
incisões externas, eliminar afastadores, diminuir
a equipe cirúrgica e proporcionar ampla
exposição do campo operatório; composto de
substancialmente prismática (I), de secção
quadrada, provida, pouco além de sua linha
média, de um par de braços paralelos (2),
dotados, das faces inferiores, de garras (4) para
auxiliar na fixação no interior das fossas nasais;
na extremidade da base (1), estão fixados corpos
cilíndricos verticais (5), os quais servem para um
pequeno carro móvel (6), ao qual está
incorporada uma haste cilíndrica (7), paralela à
base (1), estando incorporada nesta mencionada
haste (7) uma delgada chapa arqueada (8)
provida de dentes (9) na extremidade livre; os
braços paralelos (2) são introduzidos nas fossas
nasais (F), ao passo que a chapa (8) com dentes
(9) promove o afastamento do tecido mole do
terço mesofacial (10).
TELESCÓPIO ANGULADO PARA
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO CIRÚRGICO
DE DOENÇAS DA LARINGE. Compreendido por
um corpo tubular (10) de pequeno diâmetro,
apresentando um cotovelo (1), disposto próximo
de seu extremo inferior (2), o qual divide este
corpo tubular (10) em duas porções retas (3 e 4),
angularmente defasadas entre si em 130<198>;
sendo que, no extremo superior (5) desse corpo
tubular (10), é definido um terminal de conexão
padrão (11) de acoplamento à câmara de vídeo,
por sua vez acoplada aos equipamentos de
transmissão de imagem; sendo que,
intermediariamente à porção reta superior (4)
desse corpo tubular (10), é provida uma entrada
radial (6) através da qual é introduzido no
telescópio angulado o conjunto de iluminação
(12), composto por um feixe de fibras ópticas,
que se estende a partir desse ponto intermediário
por toda extensão da porção reta inferior (3) do
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corpo tubular (10), exteriorizando o ponto
emissor de luz ao lado do extremo de captação
de imagem (13, 14), conduzindo ditas imagens
para a câmara de vídeo.
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AUDIOMETRIA AUTOMÁTICA À DISTÂNCIA
COM RESPOSTA POR TECLADO
TELEFÔNICO. Patente de invenção para
AUDIOMETRIA AUTOMÁTICA COM
RESPOSTA POR TECLADO TELEFÔNICO
compreendido por um sistema de geração de
sinais em tom puro de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz
e 3000 Hz (1), caracterizado por um sistema do
tipo Definity (2), com PABX (3), emitindo-os de
maneira aleatória, com frequência e intensidade
predeterminados, acoplado a software
Distribuidor Automático de Chamadas (Lucent)
(4), com programação de gerenciamento de
chamadas (5), VDNs (6), software de
gerenciamento de chamadas (7), agentes de
recepção e informação (8) e placas C _ LAN (9).
Após emitidos, os tons sofrem controle de
qualidade do sinal que chega ao receptor através
de um tweeter piezelétrico (10) que emite sons
quando estimulados por sons predeterminados,
tanto em frequência quanto em intensidade. Uma
vez regulado o som da emissão, a central
produzirá sinais de maneira aleatória, tanto em
intensidade quanto em frequência, aos quais o
indivíduo a ser testado deverá responder (11). A
resposta é baseada na identificação (percepção
auditiva) do sinal: assim que o tom seja ouvido, a
pessoa testada deverá pressionar uma tecla
predefinida no aparelho telefônico (12), segundo
instruções fornecidas no início do teste. Após um
número determinado de acertos (pressionamento
da tecla em tempo determinado após a emissão
do tom teste) a central passará a testar outra
frequência até que todas as 4 frequências teste
(500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz) sejam
avaliadas. Todo o procedimento é gravado em
sistema DAC (13) e, ao término da sessão de
teste, uma reprodução gráfica do resultado final é
impressa (14) para posterior apresentação a
grupo de especialistas que emitirá laudo para
remessa ao indivíduo testado.
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PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA
FERTILIDADE DE MAMÍFEROS, KIT DE
DIAGNÓSTICO E MARCADORES
MOLECULARES DE FERTILIDADE. A presente
invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade
de fêmeas de mamíferos. Especificamente, o
processo da presente invenção é in vitro e
compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença
de pelo menos um dos marcadores moleculares
selecionados do grupo que consiste de
SERPINAI, VTI1A, PZFP81B, ApoA-IV, ou
combinações dos mesmos. A presente invenção
é particularmente útil na avaliação de mulheres
portadoras de endometriose graus III e IV.
PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA
FERTILIDADE DE MAMíFEROS, KIT DE
DIAGNÓSTICO E MARCADORES
MOLECULARES DE FERTILIDADE. A presente
invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade
de fêmeas de mamíferos. Especificamente, o
processo da presente invenção é in vitro e
compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença
de pelo menos um dos marcadores moleculares
do grupo que compreende ceruloplasmina,
cadeia betafibrinogênio, apolipoproteína Ai,
clusterina, complemento C4, hemopexina, cadeia
pesada imunoglobulina, apolipoproteína D,
cadeia J imunoglobulina, cadeia
betahemoglobina, transferritina, antitripsina alpha
1, leucine-rich alpha-2-glicoproteína (LRG),
cadeia leve imunoglobulina, fibrinogênio O,
cadeia alpha imunoglobulina pesada,
haptoglobina, Cl esterase, transtiretina,
fibrinogênio A, cadeia M imunoglobulina, membro
2 da subfamília V do canal regulado por potássio,
nucleotídeo guanina Ras- especifico liberador do
fator 1, glutationa peroxidase secretada pelo
epididimo, proteína de transporte vesicular
através da interação com homólogo AI tSNAREs.

RECIPIENTE PARA CULTIVO DE EMBRIÕES E
CÉLULAS E MÉTODO PARA PROTEGER,
CONTRA CHOQUES ATMOSFÉRICOS,
EMBRIÕES E CÉLULAS SOB CULTIVO. É
provido um recipiente compreendendo um corpo
(10) tendo uma parede de fundo (11)
transparente e pelo menos uma porção de
parede lateral (12) que define, superiormente,
uma sede de assentamento (5) para uma tampa
(20) removível e transparente, a ser acoplada ao
corpo (10) de modo a ser seletivamente
deslocável, entre uma posição inoperante, na
qual permite a comunicação fluida entre o interior
e o exterior do recipiente (R) , e uma posição
operante, na qual veda hermeticamente o
recipiente (R), impedindo comunicação fluida
entre o interior e o exterior desse último. Esse
recipiente (R) pode ser mantido no interior de
uma incubadora, com a tampa na posição
inoperante até o momento de ser levado a uma
operação de controle de cultivo, quando, então, a
tampa (20) é levada à condição operante, ainda
no interior da incubadora, mantendo o recipiente
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RECIPIENTE PARA CULTIVO DE EMBRIÕES E
CÉLULAS E MÉTODO PARA PROTEGER,
CONTRA CHOQUES ATMOSFÉRICOS,
EMBRIÕES E CÉLULAS SOB CULTIVO. É
provido um recipiente compreendendo um corpo
(10) tendo uma parede de fundo (11)
transparente e pelo menos uma porção de
parede lateral (12) que define, superiormente,
uma sede de assentamento (5) para uma tampa
(20) removível e transparente, a ser acoplada ao
corpo (10) de modo a ser seletivamente
deslocável, entre uma posição inoperante, na
qual permite a comunicação fluida entre o interior
e o exterior do recipiente (R) , e uma posição
operante, na qual veda hermeticamente o
recipiente (R), impedindo comunicação fluida
entre o interior e o exterior desse último. Esse
recipiente (R) pode ser mantido no interior de
uma incubadora, com a tampa na posição
inoperante até o momento de ser levado a uma
operação de controle de cultivo, quando, então, a
tampa (20) é levada à condição operante, ainda
no interior da incubadora, mantendo o recipiente
hermeticamente fechado durante sua retirada da
incubadora.
PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA
FERTILIDADE DE MAMÍFEROS, KIT DE
DIAGNÓSTICO E MARCADORES
MOLECULARES DE FERTILIDADE. A presente
invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade
de fêmeas de mamíferos. Especificamente, o
processo da presente invenção é in vitro e
compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença
de pelo menos um dos marcadores moleculares
selecionados do grupo que consiste de
SERPINAI, VTI1A, PZFP81B, ApoA-IV, ou
combinações dos mesmos. A presente invenção
é particularmente útil na avaliação de mulheres
portadoras de endometriose graus III e IV.
PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA
FERTILIDADE DE MAMíFEROS, KIT DE
DIAGNÓSTICO E MARCADORES
MOLECULARES DE FERTILIDADE. A presente
invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade
de fêmeas de mamíferos. Especificamente, o
processo da presente invenção é in vitro e
compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença
de pelo menos um dos marcadores moleculares
do grupo que compreende ceruloplasmina,
cadeia betafibrinogênio, apolipoproteína Ai,
clusterina, complemento C4, hemopexina, cadeia
pesada imunoglobulina, apolipoproteína D,
cadeia J imunoglobulina, cadeia
betahemoglobina, transferritina, antitripsina aípha
1, leucine-rich alpha-2-glicoproteína (LRG),
cadeia leve imunoglobulina, fibrinogênio O,
cadeia alpha imunoglobulina pesada,
haptoglobina, Cl esterase, transtiretina,
fibrinogênio A, cadeia M imunoglobulina, membro
2 da subfamília V do canal regulado por potássio,
nucleotídeo guanina Ras- especifico liberador do
fator 1, glutationa peroxidase secretada pelo
epididimo, proteína de transporte vesicular
através da interação com homólogo AI tSNAREs.
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FERTILIDADE DE MAMÍFEROS, KIT DE
DIAGNÓSTICO E MARCADORES
MOLECULARES DE FERTILIDADE. A presente
invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade
de fêmeas de mamíferos. Especificamente, o
processo da presente invenção é in vitro e
compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença
de pelo menos um dos marcadores moleculares
selecionados do grupo que consiste de
SERPINAI, VTI1A, PZFP81B, ApoA-IV, ou
combinações dos mesmos. A presente invenção
é particularmente útil na avaliação de mulheres
portadoras de endometriose graus III e IV.
PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA
FERTILIDADE DE MAMíFEROS, KIT DE
DIAGNÓSTICO E MARCADORES
MOLECULARES DE FERTILIDADE. A presente
invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade
de fêmeas de mamíferos. Especificamente, o
processo da presente invenção é in vitro e
compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença
de pelo menos um dos marcadores moleculares
do grupo que compreende ceruloplasmina,
cadeia betafibrinogênio, apolipoproteína Ai,
clusterina, complemento C4, hemopexina, cadeia
pesada imunoglobulina, apolipoproteína D,
cadeia J imunoglobulina, cadeia
betahemoglobina, transferritina, antitripsina aípha
1, leucine-rich alpha-2-glicoproteína (LRG),
cadeia leve imunoglobulina, fibrinogênio O,
cadeia alpha imunoglobulina pesada,
haptoglobina, Cl esterase, transtiretina,
fibrinogênio A, cadeia M imunoglobulina, membro
2 da subfamília V do canal regulado por potássio,
nucleotídeo guanina Ras- especifico liberador do
fator 1, glutationa peroxidase secretada pelo
epididimo, proteína de transporte vesicular
através da interação com homólogo AI tSNAREs.
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ELETRODOS BIPOLARES DE MICROFIBRA
DESCARTÁVEIS PARA
ELETRORRETINOGRAFIA. A presente invenção
se refere a eletrodos bipolares para exames de
ERG. O eletrorretinograma (ERG) é um registro
complexo dos potenciais elétricos originados na
retina em resposta à estimulação luminosa. Mais
especificamente, esta invenção diz respeito a
eletrodos bipolares que têm como característica
uma estabilidade e maior clareza relativa aos
sinais elétricos por eles transmitidos. Os registros
de potenciais elétricos obtidos a partir da
presente invenção podem ser utilizados como
método diagnóstico de diversas doenças da
retina, por exemplo, cegueira noturna ou retinose
pigmentária, disfunções de cones e bastonetes,
toxicidade ocular, entre outras. A presente
invenção compreende um eletrodo bipolar
descartável de microfibra e não requer anestesia
tópica, além disso, é bastante flexível.
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COMPOSIÇÃO OFTALMOLÓGICA PARA
DIAGNÓSTICO E CIRURGIA E PROCESSO DE
FABRICAÇÃO DE COMPOSIÇÃO
OFTALMOLÓGICA COM FINALIDADES
DIAGNÓSTICAS E CIRÚRGICAS. O presente
resumo refere-se a uma patente de invenção
para composição oftalmológica e processo de
obtenção da mesma, pertencentes ao campo dos
medicamentos, usada para identificar estruturas
intraoculares em diagnósticos e cirurgias,
desenvolvida para ser mais eficiente, atóxica e
de menor custo que as similares usuais, dita
formulação compreendida, essencialmente: por
um ativo para contraste de tecidos intraoculares;
e por veículo farmaceuticamente aceitável; dito
ativo de contraste sendo corante natural de açaí,
extraído da fruta da palmeira Euterpe Oleracea
Mart.
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resumo refere-se a uma patente de invenção
para composição oftalmológica e processo de
obtenção da mesma, pertencentes ao campo dos
medicamentos, usada para identificar estruturas
intraoculares em diagnósticos e cirurgias,
desenvolvida para ser mais eficiente, atóxica e
de menor custo que as similares usuais, dita
formulação compreendida, essencialmente: por
um ativo para contraste de tecidos intraoculares;
e por veículo farmaceuticamente aceitável; dito
ativo de contraste sendo corante natural de açaí,
extraído da fruta da palmeira Euterpe Oleracea
Mart.
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ESTOJO DE DEMONSTRAÇÃO DE
PROPRIEDADES ÓPTICAS. A presente
invenção se refere a um estojo de demonstração
de propriedades ópticas visando auxiliar o ensino
de estudantes, através de modelos didáticos e de
treinamento de profissionais na área médica,
especialmente em oftalmologia, em física
aplicada, em tecnologia, em engenharia e outros,
compreendendo um sistema de projeção com
fonte fria, um sistema óptico, um sistema de
formação da imagem e um trilho de fixação dos
componentes.
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DISPOSITIVO SENSOR DE FRENTES DE
ONDA COM SIMETRIA CILÍNDRICA PARA
MEDIR ABERRAÇÕES ÓPTICAS. Notadamente
de uma técnica com simetria cilíndrica para se
medir frentes de onda que emergem de sistemas
ópticos e determinar através destas as
aberrações presentes em tal sistema. O
dispositivo que implementa esta técnica é
baseado principalmente em uma lente com esta
simetria denominada toros concêntricos, e
formada por sucessivos anéis de lentes
cilíndricas que se fecham sobre si mesmas
formando círculos. O princípio básico de
funcionamento utilizado no projeto requer um
sistema óptico que focalize a luz emitida de uma
fonte emissora de laser no fundo do olho, ou
seja, na retina. A luz refletida de forma difusa a
partir deste ponto atravessa o sistema óptico que
constitui o olho e, em seguida, é projetada por
intermédio da lente toros concêntricos sobre um
sensor CCD. Os pontos captados no sensor são
processados matematicamente em um algoritmo
adaptado a simetria cilíndrica e escritos em
funções também adaptadas a esta simetria. O
resultado são componentes das aberrações
presentes no olho, escritas em coordenadas
polares, em termos dos polinômios de Zernike.
TOPÓGRAFO DE CÓRNEA CIRÚRGICO.
Apresenta um microscópio cirúrgico (1) que
produz imagem virtual de olho do paciente, que é
formada pelos reflexos dos anéis do projetor de
anéis (2) e focada em dois lugares: na ocular e
no CCD de uma câmera monocromática (3)
acoplada ao divisor de feixes do microscópio que
será ligada a uma placa de aquisição (4)
instalada no microcomputador (5), onde as
imagens no monitor são digitalizadas e
processadas através de algoritmos de visão
computacional para que as bordas dos anéis
possam ser encontradas, apresentando ainda um
iluminador de 15.000 fibras ópticas e acoplado
na parte superior de uma estrutura cônica (6),
onde os raios de luz incidem na primeira
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interface de acrílico polido, a luz caminha pelo
acrílico como se este fosse uma enorme fibra
óptica, apresentando três cones de acrílico,
todos terminam de tal maneira a formar a
primeira interface, na outra extremidade, os
cones formam anéis de diferentes diâmetros,
jateados com areia e com as laterais espelhadas,
por onde sai a luz, formando os anéis do projetor.
DISPOSITIVO ÓPTICO PARA
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM
UTILIZADO PARA ANÁLISE DO DESGASTE DE
LÂMINAS CIRÚRGICAS. Refere-se o presente
invento a um dispositivo óptico para
processamento digital de imagem, composto por
um sistema de fixação de lâminas que tem
movimento transversal em relação ao foco do
sistema óptico, acoplado em um sistema dotado
de iluminação inferior, alinhado a um sistema
óptico com movimentação vertical que auxilia o
ajuste do foco do sistema ótico de captura, que
projeta a imagem gerada no sensor CCD que
digitaliza a imagem, a qual, depois de
digitalizada, será utilizada pelo software
especialmente desenvolvido para análise do
desgaste de lâminas cirúrgicas, proporcionando
dados estatísticos que serão apresentadas para
o usuário, em forma de uma imagem no monitor
do sistema, que define a quantificação da
qualidade do fio de corte de lâminas cirúrgicas,
utilizadas para incisões no procedimento
cirúrgico oftalmológico, de Cirurgia Refrativa,
podendo ser aplicada em outras processo
cirúrgico com algumas modificações, respeitando
a proposta do invento, proporcionando uma
forma de decisão mais confiável.
ELETRODOS BIPOLARES DE MICROFIBRA
DESCARTÁVEIS PARA
ELETRORRETINOGRAFIA. A presente invenção
se refere a eletrodos bipolares para exames de
ERG. O eletrorretinograma (ERG) é um registro
complexo dos potenciais elétricos originados na
retina em resposta à estimulação luminosa. Mais
especificamente, esta invenção diz respeito a
eletrodos bipolares que têm como característica
uma estabilidade e maior clareza relativa aos
sinais elétricos por eles transmitidos. Os registros
de potenciais elétricos obtidos a partir da
presente invenção podem ser utilizados como
método diagnóstico de diversas doenças da
retina, por exemplo, cegueira noturna ou retinose
pigmentária, disfunções de cones e bastonetes,
toxicidade ocular, entre outras. A presente
invenção compreende um eletrodo bipolar
descartável de microfibra e não requer anestesia
tópica, além disso, é bastante flexível.
COMPOSIÇÕES MICRO E
NANOESTRUTURADAS PARA APLICAÇÃO
OCULAR NO TRATAMENTO DE
CERATOCONE. O presente resumo refere-se a
uma patente de invenção para composições
micro e nanoestruturadas para aplicação ocular
no tratamento de ceratocone, pertencente ao
campo dos medicamentos, compreendendo
moléculas criadas por complexação molecular
com uma droga de inclusão e uma droga ativa,
esta eficiente na promoção de novas ligações
cruzadas entre as fibrilas de colágeno corneal,
preferencialmente riboflavina e a droga de
inclusão sendo ciclodextrinas ou maltodextrinas
ou compreendendo uma droga ativa e estruturas
de associação organizadas com dimensões
reduzidas, tais como micelas,
micro/nanogotículas ou micro/nanopartículas
poliméricas obtidas por quaisquer métodos
tecnológicos ou micro/nanocápsulas poliméricas
obtidas por deposição interfacial de polímeros
pré-formado ou por polimerização interfacial; dita
droga ativa ser eficiente na promoção de novas
ligações cruzadas entre as fibrilas de colágeno
da corneal, preferencialmente riboflavina.
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ELETRODOS BIPOLARES DE MICROFIBRA
DESCARTÁVEIS PARA
ELETRORRETINOGRAFIA. A presente invenção
se refere a eletrodos bipolares para exames de
ERG. O eletrorretinograma (ERG) é um registro
complexo dos potenciais elétricos originados na
retina em resposta à estimulação luminosa. Mais
especificamente, esta invenção diz respeito a
eletrodos bipolares que têm como característica
uma estabilidade e maior clareza relativa aos
sinais elétricos por eles transmitidos. Os registros
de potenciais elétricos obtidos a partir da
presente invenção podem ser utilizados como
método diagnóstico de diversas doenças da
retina, por exemplo, cegueira noturna ou retinose
pigmentária, disfunções de cones e bastonetes,
toxicidade ocular, entre outras. A presente
invenção compreende um eletrodo bipolar
descartável de microfibra e não requer anestesia
tópica, além disso, é bastante flexível.

DISPOSITIVO SENSOR DE FRENTES DE
ONDA COM SIMETRIA CILÍNDRICA PARA
MEDIR ABERRAÇÕES ÓPTICAS. Notadamente
de uma técnica com simetria cilíndrica para se
medir frentes de onda que emergem de sistemas
ópticos e determinar através destas as
aberrações presentes em tal sistema. O
dispositivo que implementa esta técnica é
baseado principalmente em uma lente com esta
simetria denominada toros concêntricos, e
formada por sucessivos anéis de lentes
cilíndricas que se fecham sobre si mesmas
formando círculos. O princípio básico de
funcionamento utilizado no projeto requer um
sistema óptico que focalize a luz emitida de uma
fonte emissora de laser no fundo do olho, ou
seja, na retina. A luz refletida de forma difusa a
partir deste ponto atravessa o sistema óptico que
constitui o olho e, em seguida, é projetada por
intermédio da lente toros concêntricos sobre um
sensor CCD. Os pontos captados no sensor são
processados matematicamente em um algoritmo
adaptado a simetria cilíndrica e escritos em
funções também adaptadas a esta simetria. O
resultado são componentes das aberrações
presentes no olho, escritas em coordenadas
polares, em termos dos polinômios de Zernike.
TOPÓGRAFO DE CÓRNEA CIRÚRGICO.
Apresenta um microscópio cirúrgico (1) que
produz imagem virtual de olho do paciente, que é
formada pelos reflexos dos anéis do projetor de
anéis (2) e focada em dois lugares: na ocular e
no CCD de uma câmera monocromática (3)
acoplada ao divisor de feixes do microscópio que
será ligada a uma placa de aquisição (4)
instalada no microcomputador (5), onde as
imagens no monitor são digitalizadas e
processadas através de algoritmos de visão
computacional para que as bordas dos anéis
possam ser encontradas, apresentando ainda um
iluminador de 15.000 fibras ópticas e acoplado
na parte superior de uma estrutura cônica (6),
onde os raios de luz incidem na primeira
interface de acrílico polido, a luz caminha pelo
acrílico como se este fosse uma enorme fibra
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óptica, apresentando três cones de acrílico,
todos terminam de tal maneira a formar a
primeira interface, na outra extremidade, os
cones formam anéis de diferentes diâmetros,
jateados com areia e com as laterais espelhadas,
por onde sai a luz, formando os anéis do projetor.
COMPOSIÇÕES MICRO E
NANOESTRUTURADAS PARA APLICAÇÃO
OCULAR NO TRATAMENTO DE
CERATOCONE. O presente resumo refere-se a
uma patente de invenção para composições
micro e nanoestruturadas para aplicação ocular
no tratamento de ceratocone, pertencente ao
campo dos medicamentos, compreendendo
moléculas criadas por complexação molecular
com uma droga de inclusão e uma droga ativa,
esta eficiente na promoção de novas ligações
cruzadas entre as fibrilas de colágeno corneal,
preferencialmente riboflavina e a droga de
inclusão sendo ciclodextrinas ou maltodextrinas
ou compreendendo uma droga ativa e estruturas
de associação organizadas com dimensões
reduzidas, tais como micelas,
micro/nanogotículas ou micro/nanopartículas
poliméricas obtidas por quaisquer métodos
tecnológicos ou micro/nanocápsulas poliméricas
obtidas por deposição interfacial de polímeros
pré-formado ou por polimerização interfacial; dita
droga ativa ser eficiente na promoção de novas
ligações cruzadas entre as fibrilas de colágeno
da corneal, preferencialmente riboflavina.

DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
AFASTADOR ANAL CIRÚRGICO. Um conjunto
de 03 (três) peças, compreendendo um dilatador
anal (1), um embolo de introdução (2) e o
afastador (3) propriamente dito, apresentando
novas formas que facilitam e melhoram o uso,
aplicado na realização de procedimentos
cirúrgicos no reto, como a hemorroidectomia
grampeada. O referido dilatador anal (1), ao
invés de um disco côncavo, é dotado de duas
orelhas (7) alinhadas, com dois rasgos (8) cada
uma, as quais facilitam o manuseio e
proporcionam melhor fixação da peça no ânus do
paciente. O embolo de introdução (2) é formado
por uma cabeça (9) cilíndrica com face pontuda,
porém contendo formas arredondadas, a qual é
fixada a uma haste (4) com pegador (5) de
formato triangular. O afastador (3),
diferentemente do modelo já existente, é formado
por um tubo cilíndrico (10) com dois cortes
curvos, tipo chanfrados, dotado de um pegador
(6) constituído por duas orelhas com uma aba
(11) côncava. As bordas do afastador (3) são
aboleadas para não traumatizar as paredes do
reto.
DILATADOR ANAL CHANFRADO PARA
CORREÇÃO DE RETOCELE ATRAVÉS DA
MUCOSECTOMIA RETAL COM UTILIZAÇÃO
DO GRAMPEADOR MECÂNICO. Um dilatador
anal desenvolvido para facilitar no tratamento
transanal de retoceles baixas (a nível de canal
anal superior) com a utilização de grampeador
mecânico, caracterizado pelo fato de possuir
uma chanfradura (1) na porção tubular (4) de sua
estrutura. O presente dilatador proporciona um
aumento da área da mucosa em exposição e
permite a indução dessa exposição através da
vagina, pois o chanfro possibilita o alcance
manual dessa técnica. Ele possui duas orelhas
(2) com dois furos (3) cada, as quais são
utilizadas para fixação do dilatador no ânus, cujo
formato anatômico proporciona mais facilidades
nos procedimentos, tanto para manuseio, quanto
para a própria fixação. O dilatador é introduzido
no ânus do paciente com o auxílio do êmbolo de
introdução (E), o qual possui um pegador (5) com
formato triangular e uma cabeça (6) cilíndrica e
pontuda, cujo diâmetro é desenvolvido para que
o tubo (4) do dilatador passe por ele de maneira
justa, até esbarrar no pegador.
DISPOSITIVO DE AFASTAMENTO ANAL PARA
FINS CIRÚRGICOS. A presente patente de
modelo de utilidade refere-se a um dispositivo de
formato simples, anatômico e de baixo custo
construtivo, composto de apenas três
componentes e destinado a auxiliar em
procedimentos cirúrgicos na região anal, tida
como de difícil instrumentação e manuseio
cirúrgico devido às características físicas da
anatomia local. O presente dispositivo é
constituído de três componentes básicos, quais
sejam o dilatador anal (1), o afastador (2) e o
êmbolo (3).
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA A
DILATADOR ANAL COM EXTREMIDADE
CHANFRADA PARA TRATAMENTO DE
RETOCELE. A presente patente de modelo de
utilidade refere-se a um inovador dispositivo para
dilatação anal destinado, devido às suas
características técnicas, especificamente a
facilitar o tratamento de retoceles baixas (a nível
do canal anal superior) com a utilização de
grampeador mecânico. O presente dispositivo é
constituído de um corpo cilíndrico (1) dotado de
um chanfro frontal (2) ligado em sua extremidade
posterior a duas orelhas inclinadas (3)
diametralmente opostas dotadas, cada uma, de
dois rasgos (4). O mesmo é introduzido no ânus
do paciente com o auxílio do embolo (5).
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PROCESSO DE PRODUÇÃO DE EXTRATOS
DE PLANTAS DO GÊNERO SPILANTHES,
COMPOSIÇÕES CONTENDO EXTRATOS DE
PLANTAS DO GÊNERO SPILANTHES E
APLICAÇÃO DE EXTRATOS DE PLANTAS DO
GÉNERO SPILANTHES NA PREPARAÇÃO DE
LUBRIFICANTE VAGINAL, ESPERMICIDA E
PRODUTOS ESTIMULADORES DA FUNÇÃO
SEXUAL DO HOMEM E DA MULHER. A
presente invenção proporciona um processo de
preparação de extratos de plantas do gênero
Spilanthes, composições contendo tais extratos e
o seu uso na preparação de produtos
estimuladores da função sexual aumentando a
excitação, o desejo e a satisfação sexual
masculina e feminina, através da estimulação e
potencialização da ereção peniana, e do
aumento da secreção de líquido prostático no
homem, e do aumento da força e da frequência
de contração da musculatura lisa vaginal, e do
aumento da secreção do fluido vaginal na
mulher. Além disso, a presente invenção inclui
também o seu uso na preparação de
composições espermicidas em função do seu
efeito citotóxico sobre os espermatozoides, e em
composições lubrificantes vaginais em função do
seu efeito estimulante da secreção do fluido
vaginal.
PROCESSO DE PRODUÇÃO DE
PTEROCARPANOS, COMPOSIÇÃO
CITOMODULADORA COMPREENDENDO
PTEROCARPANOS, E USO DE
PTEROCARPANOS. A presente invenção
proporciona um processo de produção de
pterocarpanos, uma composição compreendendo
pterocarpanos e o uso de pterocarpans na
preparação de composições farmacêuticas. Os
compostos da presente invenção são
particularmente úteis para a citomodulação,
como aquela utilizada no tratamento de tumores.
COMPOSTOS DA FAMÍLIA DAS
PTEROCARPANOQUINONAS, PROCESSO DE
PRODUÇÃO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA,
SEUS USOS E MÉTODO TERAPÊUTICO. A
inovação ora proposta diz respeito a compostos
da família das Pterocarpanoquinonas de fórmula
geral (I), seus sais, solvatos, racematos e
isômeros óticos. Processo de produção,
composição farmacêutica, seu uso e método
terapêutico, processo de produção, composição
farmacêutica, seus usos e método terapêutico.

PREPARADO À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS
USADO COMO SUPLEMENTO NUTRICIONAL.
Os mix de óleos vegetais a serem produzidos
propiciam a proporção ideal de gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, de acordo com
as recomendações da ADA (Associação
Americana de Diabetes) e da AHA (Associação
Americana do Coração) e obedecendo à
recomendação do IOM – Institute of
Medicine/Dietary Reference lntake. A AHA
(Associação Americana do Coração) preconiza
que a ingestão de gordura para um indivíduo
saudável é cerca de 30% ou menos do total de
energia da dieta e deverá ser na seguinte
proporção: <7% de gorduras saturadas, 10% e
15% de gorduras monoinsaturadas, e <10% de
gorduras poli-insaturadas, sendo esta proporção
capaz de prevenir o surgimento de doenças
crônicas não transmissíveis. Os mix de gorduras
poderão ser usados como a fonte lipídica
principal das dietas enterais, trazendo mais
benefícios para os pacientes, pois, além de
contribuir para o tratamento da doença existente,
pode também trazer benefícios em longo prazo
na saúde e ingestão alimentar dos mesmos e na
prevenção de doenças. Como tem aplicabilidade
ampla, os mix de óleos podem ser usados na
alimentação via oral, adicionados aos alimentos
de forma geral e no processamento industrial de
alimentos, tais como laticínios e derivados.
PREPARADO À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS
USADO COMO SUPLEMENTO NUTRICIONAL.
É descrito um preparado à base de óleos
vegetais, com a opção de acréscimo de óleo de
peixe e/ou ácidos graxas poli-insaturados, usado
como suplemento nutricional sob a forma de um
mix lipídico para ser adicionado a todo tipo de
alimento, inclusive como alimento funcional, per
se, e/ou adicionado à nutrição enteral ou
parenteral de pacientes graves internados em
UTI, e/ou na fabricação de laticínios.
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Não disponível.

AFASTADOR CIRÚRGICO CIRCULAR.
Afastador cirúrgico circular ou elíptico
autoestático para a parede abdominal.
Constituído por uma barra de metal, maleável, na
forma de um círculo ou elipse descontínuo, na
qual são posicionados tubos de polipropileno e
nestes são afixadas barras cilíndricas metálicas,
que formam as alças afastadoras das bordas da
ferida operatória.
RESUMO DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO
PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE. O
presente modelo de utilidade se refere a um
dispositivo de contenção para animais de
pequeno porte, que consistido de uma caixa,
uma tampa estojo, um regulador de tamanho e,
uma trava de segurança. Este dispositivo é
indicado para uso em exames de imagem, tais
como, ressonância magnética, tomografia e,
cintilografia, que proporciona conforto,
imobilização adequada, contençãoe isolamento
do animal, bem como, segurança ao profissional
veterinário e pesquisador em ciências cirúrgicas,
cirurgia experimental entre outros.

Não disponível.

PROCESSO DE OBTENÇÃO DOS
ENANTIÔMEROS DA BUPIVACAÍNA
RACÊMICA, PROCESSO DE OBTENÇÃO DE
COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS A BASE DE
LEVOBUPIVACAÍNA; COMPOSIÇÕES
FARMACÊUTICAS A BASE DE
LEVOBUPIVACAÍNA FORMULADAS NAS
FORMAS BÁSICAS OU SAIS
FARMACEUTICAMENTE ACEITÁVEIS E
UTILIZAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES
FARMACÊUTICAS A BASE DE
LEVOBUPIVACAÍNA FORMULADAS NAS
FORMAS BÁSICAS OU SAIS
FARMACEUTICAMENTE ACEITÁVEIS. A
presente invenção descreve um novo método de
separação dos enantiômeros da bupivacaína, o
qual consiste em um procedimento contínuo de
separação a frio via precipitação seletiva de seus
diastereômeros com ácido tartárico. Este
processamento a frio evita a degradação dos
reagentes conferindo caráter de processamento
contínuo ao procedimento. Um outro objeto da
presente invenção refere-se à manipulação
enantiomérica dos enantiômeros da bupivacaína,
no sentido de obter-se composições
farmacêuticas apresentando excessos
enantioméricos variados de levobupivacaína, de
modo a quantificar e determinar a participação do
dextroisômero nos efeitos anestésico e
cardiotóxico. Estas composições
enantiomericamente manipuladas demonstraram
apresentar uma melhoria significativa das
propriedades anestésicas, as quais
demonstraram ser similares a bupivacaína
racêmica, apresentando um perfil cardiotóxico
similar ao da levobupivacaína
enantiomericamente pura.
RELAXANTES MUSCULARES SELETIVOS E
COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS. A presente
invenção se refere a substâncias capazes de
promover relaxamento muscular seletivo, a
composições farmacêuticas contendo tais
compostos e seu uso no tratamento de doenças
associadas ao tecido muscular, sendo que tais
compostos obedecem à fórmula geral (1).
DERIVADOS 1-METIL-3,6,7,8TETRAHIDROPIRAZOLO[3,4-b]PIRROLO[4,3d]PIRIDINA-6,8-DIONA, PROCESSO DE
PREPARAÇÃO, COMPOSIÇÕES
FARMACÊUTICAS CONTENDO OS MESMOS E
USOS RELACIONADOS. A presente invenção
se relaciona a novos derivados do núcleo 1-metil3,6,7,8-tetrahidropirazolo[3,4-b]pirrolo[4,3d]piridin-6,8-diona, preferencialmente
heterocíclicos, que atuam como hipnóticos e

Resultados

674

VERA LUCIA
NUNES PANNAIN

PERMANENTE

675

WAGNER BAETAS
DA CRUZ

PERMANENTE

676

JOAQUIM RIBEIRO
FILHO

COLABORADOR

677

ANDREA PIRES
SOUTO

PERMANENTE

678

EDISON CAPP

679

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO

CIÊNCIAS CIRÚRGICAS

0

CIÊNCIAS CIRÚRGICAS

0

CIÊNCIAS CIRÚRGICAS

0

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

EDUARDO
PANDOLFI
PASSOS

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

680

ELIZABETH OBINO
CIRNE LIMA

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

681

HELENA SCHMID

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

682

HELENA VON EYE
CORLETA

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

683

ILMA SIMONI
BRUM DA SILVA

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

684

JANETE
VETTORAZZI

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

685

JAQUELINE NEVES
LUBIANCA

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

686

JOAO SABINO
LAHORGUE DA
CUNHA FILHO

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

687

JORGE
VILLANOVA
BIAZUS

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

688

JOSÉ ANTONIO DE
AZEVEDO
MAGALHAES

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

0

689

JOSÉ GERALDO
LOPES RAMOS

PERMANENTE

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

PI 0701016-8

Universidade
Federal De
Pernambuco

03/05/07

PI 0810737-8

Universidade
Federal do Rio
de Janeiro
Universidade
Federal de
Pernambuco

05/05/08

PI 0806985-9

Universidade
Federal do Rio
de Janeiro

16/10/08

BR 10 2013
012646 2

Universidade
Federal do Rio
de Janeiro

22/05/13

PI 0204437-4

Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre

17/10/02

BR 10 2013
033095 7

Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre

20/12/13

2

98

analgésicos com ação no sistema nervoso
central, sendo, portanto, úteis no tratamento da
ansiedade e hiperalgesia central, incluindo: o
alívio da ansiedade; alívio da hiperalgesia central
em mamíferos, preferencialmente humanos. São
também descritas composições farmacêuticas
contendo os referidos compostos e processo
para sua preparação.
MOLÉCULAS COM ATIVIDADE ANALGÉSICA,
SEDATIVA E ADJUVANTE DE ANESTÉSICOS.
A presente invenção é relativa a uma nova série
de substâncias da série 3-benzil-imidazolidina2,4-diona substituída nas posições orto do anel
benzílico por halogênios como exemplificado
para a molécula codificada LPSF-PT-31, 3-(2cloro-6-flúor- benzil)-imidazolidina-2,4-diona,
GIRSIJPAN e seu uso terapêutico enquanto
fármacos dotados de efeitos analgésico, sedativo
e adjuvante de anestésicos.

Não disponível.

DERIVADOS N-ACILIDRAZÔNICOS,
PROCESSO DE PRODUÇÃO DE COMPOSTOS
N-ACILIDRAZÔNICOS, COMPOSIÇÕES
FARMACÊUTICAS CONTENDO OS MESMOS,
USOS E MÉTODOS DE TRATAMENTO. A
presente invenção se refere aos compostos Nacilidrazônicos, capazes de promover
relaxamento da musculatura lisa vascular a partir
da ativação da biossíntese de óxido nítrico (NO),
que obedecem à fórmula geral (1): bem como a
presente invenção também se refere a seu
processo de obtenção, composições
farmacêuticas contendo os mesmos seus usos e
métodos de tratamento de disfunções
relacionadas a síntese do NO em mamíferos
humanos e não humanos, bem como no
tratamento de distúrbios musculares.
COMPOSTO SULFONILIDRAZÔNICO,
PROCESSO DE OBTENÇÃO DO COMPOSTO
SULFONILIDRAZÔNICO E COMPOSIÇÕES
FARMACÊUTICAS. A presente invenção
descreve um composto de fórmula (I), seu
processo de obtenção e uso na fabricação de
uma composição farmacêutica para estimular a
produção de insulina. Especificamente, a
presente invenção compreende uma série de
sulfonilidrazonas que podem ser utilizadas na
fabricação de uma composição farmacêutica
para tratar diabetes. A presente invenção se
situa nos campos da farmácia e da química.

ESTIMULADOR ELÉTRICO PARA
TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
FEMININA. O pedido de privilégio de invenção
trata de estimulador elétrico para tratamento da
incontinência urinária feminina constituído por
circuitos eletrônicos responsáveis pela geração
de pulsos bifásicos de corrente elétrica aplicados
à musculatura pélvica através de probe de
estimulação transvaginal (figura 2), introduzida
na vagina da paciente. Esses pulsos produzem
contração muscular e treinam os músculos que
podem atuar no controle das perdas involuntárias
de urina. O equipamento estimulador é
totalmente programável pela interface serial de
computadores pessoais e portátil, podendo ser
utilizado pelas pacientes em seus domicílios. A
técnica de estimulação elétrica transvaginal é
considerada uma alternativa conservadora e
eficaz para tratamento da incontinência urinária
feminina, conforme diversos trabalhos de
pesquisa realizados, inclusive no próprio Hospital
de Clínicas de Porto Alegre, bem como isenta de
efeitos colaterais.
EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO
DOMIClLIAR DA HIPERATIVIDADE VESICAL E
INCONTINÊNCIA MISTA E DE URGÊNCIA E

Resultados

PROCESSO DE TRATAMENTO DA
HIPERATIVIDADE VESICAL E INCONTINÊNCIA
MISTA E DE URGÊNCIA EMPREGANDO
NEUROMODULAÇÃO VIA ESTIMULAÇÃO
TIBIAL. O presente pedido de privilégio de
invenção trata-se de um equipamento
programável, portátil, alimentado por baterias,
para tratamento da hiperatividade vesical e
incontinência urinária de urgência e mista,
podendo atuar como estimulador elétrico,
constituído por circuitos eletrônicos de controle e
geração de pulsos bifásicos de corrente elétrica,
aplicados através de eletrodos especiais fixados
a uma tornozeleira individualizada, e memória
para armazenamento de todas as sessões
terapêuticas realizadas, possibilitando sua
utilização domiciliar, segura e adequada, com
análise posterior eficaz e efetiva de todos os
dados obtidos. O equipamento emprega técnicas
de neuromodulação para atingir os nervos
específicos que controlam a função da bexiga,
via a rota menos invasiva da estimulação elétrica
do nervo tibial posterior.
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O pedido de privilégio de invenção trata de um
expansor endoluminal constituído por anéis (5)
ou por uma esteira na forma de espiral
construída com um fio de material biocompatível
flexível (3), dobrando no formato de “Z” ou “X”.
Salienta-se, ainda, que a forma de união entre
dois anéis adjacentes (3) ou entre os braços de
uma esteira compreende a introdução de suas
extremidades em forma de setas (1), no interior
de capilares (4) de mesmo material do fio e a
posterior deformação das paredes opostas (2)
dos mesmos para criar uma limitação física ao
deslocamento dos braços. Com isso, existe a
possibilidade de movimentação longitudinal de
todo o expansor, além de se conseguir uma
melhor flexibilidade nos mesmos e pode-se fazer
o acompanhamento do expansor no interior do
corpo do paciente, pois os mesmos são
aparentes em radiografias. O material do fio e
dos capilares é geralmente de aço inoxidável,
nitinol, elgiloy ou polímero.
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DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
CATETER BALÃO. Patente de modelo de
utilidade para um cateter balão compreendido
por uma haste multi-lumen (1) que contém pelo
menos dois canais internos (8) e (9); haste multilumen (1) está terminada em sua extremidade
proximal pela conexão Y (4) onde os canais
internos (8) e (9) se separam até as conexões
Luer Lock (5); haste multi-lumen (1) ainda
terminada em sua extremidade distal pelo corpo
do balão (2), o qual é atravessado pela haste
simples (7) contendo a aplicação de pelo menos
dois marcadores radiopacos (3) e apresenta
geometria cônica tendo em sua extremidade
proximal uma porção cilíndrica (6) e fabricado de
tal maneira que possa apresentar ou não
curvatura predeterminada.
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
CATETER INTRODUTOR DE ENDOPRÓTESE
VASCULAR. Patente de modelo de utilidade para
um cateter introdutor (cateter de entrega, sistema
introdutor, delivery system) de endoprótese
vascular compreendido por uma bainha (1) na
qual está inserido um empurrador (2) que contém
ao longo de seu eixo um canal guia (6), uma
trava (7) deslizante ajustada no seu diâmetro
externo e em sua porção distal uma cesta (3)
dotada de marcadores radiopacos (5) e que
aprisiona uma endoprótese (4) quando na
situação pré-disparo.

10/12/14

EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE
BIOFEEDBACK DOMICILIAR PARA
TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA FECAL. O
presente pedido de privilégio de invenção tratase de um equipamento programável, portátil,
alimentado por baterias, para tratamento da
incontinência fecal, podendo atuar como sistema
pressórico de treinamento muscular anal,
constituído por sonda anal de pressão
autoaplicável, circuitos eletrônicos de controle e
de produção de imagens gráficas exibidas em
tela de LCD, e memória para armazenamento de
todas as sessões terapêuticas realizadas,
possibilitando sua utilização domiciliar, segura e
adequada, com análise posterior eficaz e efetiva
de todos os dados obtidos. O equipamento
emprega técnicas de treinamento muscular para
aumento da capacidade de continência anal. O
equipamento portátil permite a comunicação com
computadores pessoais, via interface USB,
possibilitando o download e análise dos dados
em software especificamente desenvolvido para
biofeedback anorretal.

10/02/11

BLENDAS POLIMÉRICAS DE POLI (ÁCIDO
LÁCTICO-CO-GLICÓLICO) E POLI
(ISOPRENO). Patente de blenda polimérica
homogênea de Poli (ácido láctico-co-glicólico) e
Poli (isopreno), bem como seu processo de
obtenção de um material com propriedades
físicas, químicas e reológicas diferenciadas,
conformação de tal material em produtos e
aplicação desses produtos na área médicohospitalar.

25/07/91

A Válvula de Ventilação Otológica com
Dispositivo Aplicador tem a função de tornar mais
simples a aplicação de um dreno no tímpano,
dispensando a intervenção cirúrgica com
anestesia geral, atualmente necessária. Com a
criação deste dispositivo todos os procedimentos
necessários passam a ter caráter ambulatorial. A
válvula permite o fechamento do canal de
drenagem, viabilizando banhos de imersão e
controle objetivo do momento de sua remoção.

Luiz Lavinsky
Ubirajara Maciel
da Cunha
Elton Luiz Ferlin
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ENDOPRÓTESE TRAQUEAL EM Y. O presente
relatório descritivo descreve um modelo de
utilidade de uma endoprótese traqueal em Y que
se destaca por apresentar uma porção traqueal
tubular/cilíndrica com saliências externas
circulares e desencontradas e duas terminações
bronquiais tubulares/cilíndricas e superfícies
externas lisas. Produzida em silicone contendo
materiais radiopacos biocompatíveis, apresenta
acabamento da superfície interior polido e
espelhado, obtido através de matriz de injeção
com superfície interna retificada e espelhada
(polida), com o objetivo de reduzir a agregação
de secreções e permeabilidade a líquidos. O
presente modelo de utilidade destina-se à área
de implantes médicos para traqueia.
COMPÓSITO DE FOSFATO DE CÁLCIO
NANOESTRUTURADO E BORRACHA DE
SILICONE, PROCESSO DE PRODUÇÃO DE
COMPÓSITO DE FOSFATO DE CÁLCIO
NANOESTRUTURADO E BORRACHA DE
SILICONE E USO DE COMPÓSITO DE
FOSFATO DE CÁLCIO NANOESTRUTURADO
E BORRACHA DE SILICONE NA PRODUÇÃO
DE COMPOSTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE
TECIDO ORGÂNICO – A presente invenção
descreve material biomético, mais
especificamente, um compósito de fosfato de
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cálcio nanoestruturado e borracha de silicone,
seu processo de produção a partir da
modificação de elastômeros baseados em
polidimetilsiloxano e incorporação de partículas
de fosfato de cálcio obtidas por reação in situ em
única etapa, e adicionalmente, o uso do
compósito de fosfato de cálcio nanoestruturado e
borracha de silicone na produção de compostos
para substituição de tecido orgânico.
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PRÓTESE PARA RECONSTRUÇÃO TOTAL DA
CADEIA OSSICULAR DO OUVIDO MÉDIO. Este
pedido de patente de modelo de utilidade
descreve prótese para reconstrução total da
cadeia ossicular do ouvido médio (PROT). O
presente relatório descritivo descreve prótese
sem articulações ou peças móveis, passíveis de
fabricação como peça única através dos
processos de usinagem, moldagem, extrusão ou
injeção, com possibilidade de angulação do disco
em relação à haste cilíndrica distal durante o
procedimento cirúrgico, superfície de contato
com a membrana timpânica passível de
acabamento superficial ou deposição de
substâncias que melhorem as características de
interação com o tecido biológico e a possibilidade
de customização empregando os instrumentos
usuais de cirurgia otológica, visando adequar as
dimensões às estruturas anatômicas de cada
paciente. O presente modelo de utilidade
destina-se à área de implantes médicos para
ouvido, mais especificamente, no campo da
cirurgia otorrinolaringológica e cirurgia
craniofacial.
PRÓTESE PARA RECONSTRUÇÃO PARCIAL
DA CADEIA OSSICULAR DO OUVIDO MÉDIO.
Este pedido de patente de modelo de utilidade
descreve próteses para reconstrução parcial da
cadeia ossicular do ouvido médio (PROP). O
presente relatório descritivo descreve próteses
sem articulações ou peças móveis, passíveis de
fabricação como peça única através dos
processos de usinagem, moldagem, extrusão,
impressão 3D ou injeção, com possibilidade de
angulação do disco em relação ao pino ou
extremidade cilíndrica durante o procedimento
cirúrgico, superfície de contato com a membrana
timpânica passível de acabamento superficial ou
deposição de substâncias que melhorem as
características de interação com o tecido
biológico e a possibilidade de customização
empregando os instrumentos usuais de cirurgia
otológica, visando adequar as dimensões às
estruturas anatômicas de cada paciente. O
presente modelo de utilidade destina-se à área
de implantes médicos para ouvido, mais
especificamente, no campo da cirurgia
otorrinolaringológica e da cirurgia craniofacial.

COMPÓSITO DE FOSFATO DE CÁLCIO
NANOESTRUTURADO E BORRACHA DE
SILICONE, PROCESSO DE PRODUÇÃO DE
COMPÓSITO DE FOSFATO DE CÁLCIO
NANOESTRUTURADO E BORRACHA DE
SILICONE E USO DE COMPÓSITO DE
FOSFATO DE CÁLCIO NANOESTRUTURADO
E BORRACHA DE SILICONE NA PRODUÇÃO
DE COMPOSTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE
TECIDO ORGÂNICO – A presente invenção
descreve material biomético, mais
especificamente, um compósito de fosfato de
cálcio nanoestruturado e borracha de silicone,
seu processo de produção a partir da
modificação de elastômeros baseados em
polidimetilsiloxano e incorporação de partículas
de fosfato de cálcio obtidas por reação in situ em
única etapa, e adicionalmente, o uso do
compósito de fosfato de cálcio nanoestruturado e
borracha de silicone na produção de compostos
para substituição de tecido orgânico.
ENDOPRÓTESE TRAQUEAL EM Y. O presente
relatório descritivo descreve um modelo de
utilidade de uma endoprótese traqueal em Y que
se destaca por apresentar uma porção traqueal
tubular/cilíndrica com saliências externas
circulares e desencontradas e duas terminações
bronquiais tubulares/cilíndricas e superfícies
externas lisas. Produzida em silicone contendo
materiais radiopacos biocompatíveis, apresenta
acabamento da superfície interior polido e
espelhado, obtido através de matriz de injeção
com superfície interna retificada e espelhada
(polida), com o objetivo de reduzir a agregação
de secreções e permeabilidade a líquidos. O
presente modelo de utilidade destina-se à área
de implantes médicos para traqueia.
GRAMPO ORTOPÉDICO EM NITINOL
MEMORIZADO COM TRATAMENTO
TERMOMECÂNICO, PROCESSO DE
PRODUÇÃO DO MESMO E MÉTODO DE USO.
A presente invenção refere-se a um grampo
ortopédico e ao processo de produção do
mesmo. O referido grampo confeccionado em
nitinol é uma órtese a ser utilizada em
osteossíntese costal, estabilização do tórax
instável proporcionando a reversão do tórax
paradoxal, e assim proporcionar melhores
condições ao parênquima pulmonar, o processo
de produção do grampo em tela é realizado
através de corte por cisalhamento e tratamento
termomecânico, e o método de uso do grampo
ortopédico em nitinol memorizado com
tratamento termomecânico ocorre sem a
utilização de ferramentas.
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Total de orientadores nos programas da Medicina III = 744
Total de orientadores nos programas de Medicina III com patentes = 99

João Luiz Ellera
Gomes

09/01/84

Não disponível.

22/02/02

DISPOSITIVO PARA SUTURA DE TECIDOS
BIOLÓGICOS. Desenvolvidos para o tratamento
de lesões do tecido músculo-esquelético e
conjuntivo, em especial do manguito rotador,
valendo-se de um dispositivo linear bioabsorvível
ou não, com uma secção transversal provida de
farpas em uma extremidade ou de um outro
método específico para fixação óssea, e um
corpo provido de escalas denteadas transversais
em toda a sua extensão, ou em partes
estrategicamente escolhidas, que servirão de
trava, contra a excursão retrógrada de um
módulo móvel também provido de farpas,
durante o processo de aproximação dos tecidos
usados.
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Total de patentes = 247

Fonte: Resultado da Busca em Banco de Dados de Patentes realizada pelo Escritório Remer Villaça
& Nogueira
Gráfico 11. Professores orientadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III com e sem depósito de patentes

Professores
Orientadores com
depósito de
patentes
13%

Professores
Orientadores sem
depósito de patente
87%

Fonte: Elaborado pelo autor

Nas tabelas a seguir, estão relacionados o corpo docente e as patentes dos
programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde –
Medicina III e por IES.
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Tabela 6. Corpo docente e patentes depositadas pelo programa acadêmico de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo (FCMSCSP)
Professores
Professores
Patentes
IES
Programa
orientadores com
orientadores
depositadas
depósito de patentes
Faculdade de Ciências
Pesquisa
Médicas da Santa Casa de São em Cirurgia
Paulo (FCMSCSP)

28

03

04

Total

28

03

04

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 7. Corpo docente e patentes depositadas pelo programa acadêmico de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR)
Professores
orientadores

Professores
orientadores com
depósito de patentes

Patentes
depositadas

Faculdade Evangélica do Princípios da
Paraná (FEPAR)
Cirurgia

12

02

02

Total

12

02

02

IES

Programa

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 8. Corpo docente e patentes depositadas pelos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade de São Paulo (USP)
IES

Programa

Professores
orientadores

Professores
orientadores com
depósito de
patentes

Patentes
depositadas

Universidade de São
Paulo (USP)

Anestesiologia

14

00

00

Universidade de São
Paulo (USP)

Ciências em
Gastroenterologia

29

03

03

Universidade de São
Paulo (USP)

Medicina (Cirurgia
Torácica e
Cardiovascular)

18

03

06

Universidade de São
Paulo (USP)

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

28

04

08

Universidade de São
Paulo (USP)

Medicina
(Obstetrícia e
Ginecologia)

19

00

00

Universidade de São
Paulo (USP)

Oftalmologia

12

02

08

Universidade de São
Paulo (USP)

Ortopedia e
Traumatologia

25

04

09
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Programa

Professores
orientadores

Professores
orientadores com
depósito de
patentes

Patentes
depositadas

Universidade de São
Paulo (USP)

Otorrinolaringologia

11

03

06

Universidade de São
Paulo (USP)

Urologia

19

04

20

175

23

60

IES

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 9. Corpo docente e patentes depositadas pelos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade de São Paulo/Ribeirão Preto
(USP/RP)
Professores
Professores orientadores com
Patentes
orientadores
depósito de
depositadas
patentes

IES

Programa

Universidade de São Paulo/
Ribeirão Preto (USP/RP)

Ciências da Saúde
Aplicadas ao
Aparelho Locomotor

15

03

14

Universidade de São Paulo/
Ribeirão Preto (USP/RP)

Ginecologia e
Obstetrícia

21

01

01

Universidade de São Paulo/
Ribeirão Preto (USP/RP)

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

24

03

04

Oftalmologia
Universidade de São Paulo/ Otorrinolaringologia e
Ribeirão Preto (USP/RP)
Cirurgia de Cabeça e
Pescoço

18

06

10

Total

78

13

29

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 10. Corpo docente e patentes depositadas pelo programa acadêmico de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
IES

Programa

Universidade do Fisiopatologia e
Estado do Rio de
Ciências
Janeiro (UERJ)
Cirúrgicas
Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Professores
orientadores

Professores orientadores
com depósito de patentes

Patentes
depositadas

11

02

02

11

02

02
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Tabela 11. Corpo docente e patentes depositadas pelos programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho/Botucatu (UNESP/BOT)
IES

Programa

Universidade Estadual
Paulista Júlio de
Mesquita
Filho/Botucatu
(UNESP/BOT)

Anestesiologia

Professores Professores orientadores
orientadores com depósito de patentes

Patentes
depositadas

15

00

00

Universidade Estadual
Paulista Júlio de
Bases Gerais da
Mesquita
Cirurgia
Filho/Botucatu
(UNESP/BOT)

29

03

16

Universidade Estadual
Paulista Júlio de
Mesquita
Filho/Botucatu
(UNESP/BOT)

20

01

02

64

4

18

Ginecologia,
Obstetrícia e
Mastologia

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 12. Corpo docente e patentes depositadas pelos programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)
Professores
Patentes
orientadores com
depositadas
depósito de patentes

Programa

Professores
orientadores

Universidade Estadual
de Campinas
(UNICAMP)

Ciências da Cirurgia

46

12

28

Universidade Estadual
de Campinas
(UNICAMP)

Tocoginecologia

32

00

00

12

28

IES

Total
Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 13. Corpo docente e patentes depositadas pelos programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
IES
Programa
Professores
Professores
Patentes
orientadores
orientadores
depositadas
com depósito
de patentes
Universidade Federal
Ciências Aplicadas à
de Minas Gerais
Cirurgia e à Oftalmologia
(UFMG)

26

01

01

Universidade Federal
de Minas Gerais
Saúde da Mulher
(UFMG)

16

00

00

42

01

01

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 14. Corpo docente e patentes depositadas pelo programa acadêmico de pós-graduação da
grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
IES

Programa

Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)

Cirurgia

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Professores Professores orientadores
orientadores com depósito de patentes

Patentes
depositadas

14

02

18

14

02

18

Resultados
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Tabela 15. Corpo docente e patentes depositadas pelos programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
IES

Professores
orientadores

Programa

Professores
Patentes
orientadores com
depositadas
depósito de patentes

Universidade Federal de Ciência Cirúrgica
São Paulo (UNIFESP)
Interdisciplinar

15

04

11

Universidade Federal de
Cirurgia Translacional
São Paulo (UNIFESP)

12

02

06

Universidade Federal de
Medicina (Ginecologia)
São Paulo (UNIFESP)

21

01

01

Universidade Federal de
Medicina (Obstetrícia)
São Paulo (UNIFESP)

17

02

04

Universidade Federal de Medicina
São Paulo (UNIFESP)
(Otorrinolaringologia)

17

02

03

Universidade Federal de
Medicina (Urologia)
São Paulo (UNIFESP)

10

03

08

Universidade Federal de Oftalmologia e
São Paulo (UNIFESP)
Ciências Visuais

25

07

15

117

21

48

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 16. Corpo docente e patentes depositadas pelo programa acadêmico de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal do Ceará (UFC)
IES

Programa

Universidade Federal Ciências Médicodo Ceará (UFC)
Cirúrgicas
Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Professores
orientadores

Professores
orientadores com
depósito de patentes

Patentes
depositadas

20

03

09

20

03

09

Resultados
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Tabela 17. Corpo docente e patentes depositadas pelos programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Professores
Professores
Patentes
IES
Programa
orientadores com
orientadores
depositadas
depósito de patentes
Universidade
Federal do Paraná
(UFPR)

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

12

00

00

Universidade
Federal do Paraná
(UFPR)

Tocoginecologia

10

01

01

22

01

01

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 18. Corpo docente e patentes depositadas pelo programa acadêmico de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
IES

Programa

Universidade Federal
do Rio de Janeiro
(UFRJ)

Ciências
Cirúrgicas

Professores Professores orientadores
orientadores com depósito de patentes

Total

Patentes
depositadas

15

03

10

15

03

10

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 19. Corpo docente e patentes depositadas pelos programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS)
Professores
orientadores

Professores
orientadores
com depósito
de patentes

Patentes
depositadas

Universidade Federal
Ciências da Saúde:
do Rio Grande do Sul
Ginecologia e Obstetrícia
(UFRGS)

35

01

02

Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
(UFRGS)

33

08

15

68

09

17

IES

Programa

Medicina: Ciências
Cirúrgicas
Total

Fonte: Elaborado pelo autor

Resultados
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Tabela 20. Percentual de professores orientadores dos programas acadêmicos da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III com depósito de patentes por programa
Percentual de
Professores
professores
Professores orientadores com
orientadores com
IES
Programa
depósito de
orientadores
depósito de patentes
patentes
–%
Oftalmologia
Universidade de São
Otorrinolaringologia e
Paulo/ Ribeirão Preto
Cirurgia de Cabeça e
(USP/RP)
Pescoço

18

06

33%

Universidade Federal
de São Paulo
Medicina (Urologia)
(UNIFESP)

10

03

30%

Universidade Federal
de São Paulo
(UNIFESP)

Oftalmologia e
Ciências Visuais

25

07

28%

Universidade Federal
de São Paulo
(UNIFESP)

Ciência Cirúrgica
Interdisciplinar

15

04

27%

Universidade de São
Paulo (USP)

Otorrinolaringologia

11

03

27%

Universidade
Estadual de
Campinas
(UNICAMP)

Ciências da Cirurgia

46

12

26%

Universidade Federal
Medicina: Ciências
do Rio Grande do Sul
Cirúrgicas
(UFRGS)

33

08

24%

Universidade de São
Paulo (USP)

19

04

21%

Universidade de São Ciências da Saúde
Paulo/ Ribeirão Preto
Aplicadas ao
(USP/RP)
Aparelho Locomotor

15

03

20%

Universidade Federal
do Rio de Janeiro
(UFRJ)

Ciências Cirúrgicas

15

03

20%

Universidade do
Estado do Rio de
Janeiro (UERJ)

Fisiopatologia e
Ciências Cirúrgicas

11

02

18%

Universidade de São
Paulo (USP)

Medicina (Cirurgia
Torácica e
Cardiovascular)

18

03

17%

Faculdade Evangélica
Princípios da Cirurgia
do Paraná (FEPAR)

12

02

17%

Universidade de São
Paulo (USP)

12

02

17%

12

02

17%

Urologia

Oftalmologia

Universidade Federal
de São Paulo
Cirurgia Translacional
(UNIFESP)

Resultados
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Percentual de
Professores
professores
Professores orientadores com
orientadores com
orientadores
depósito de
depósito de patentes
patentes
–%

IES

Programa

Universidade de São
Paulo (USP)

Ortopedia e
Traumatologia

25

04

16

Universidade Federal
do Ceará (UFC)

Ciências MédicoCirúrgicas

20

03

15%

Universidade de São
Paulo (USP)

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

28

04

14%

Universidade Federal
de Pernambuco
(UFPE)

Cirurgia

14

02

14%

Universidade de São
Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

24

03

12%

Universidade Federal
Medicina
de São Paulo
(Otorrinolaringologia)
(UNIFESP)

17

02

12%

Faculdade de
Ciências Médicas da
Pesquisa em Cirurgia
Santa Casa de São
Paulo (FCMSCSP)

28

03

11%

Universidade de São
Paulo (USP)

Ciências em
Gastroenterologia

29

03

10%

Universidade
Estadual Paulista
Júlio de Mesquita
Filho/Botucatu
(UNESP/BOT)

Bases Gerais da
Cirurgia

29

03

10%

Universidade Federal
do Paraná (UFPR)

Tocoginecologia

10

01

10%

Universidade de São
Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Ginecologia e
Obstetrícia

21

01

05%

Universidade
Estadual Paulista
Júlio de Mesquita
Filho/Botucatu
(UNESP/BOT)

Ginecologia,
Obstetrícia e
Mastologia

20

01

05%

Universidade Federal
de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina
(Ginecologia)

21

01

05%

Universidade Federal
de São Paulo
Medicina (Obstetrícia)
(UNIFESP)

17

02

04%

Universidade Federal Ciências Aplicadas à
de Minas Gerais
Cirurgia e à
(UFMG)
Oftalmologia

26

01

04%

Resultados

IES

Programa

Percentual de
Professores
professores
Professores orientadores com
orientadores com
orientadores
depósito de
depósito de patentes
patentes
–%

Universidade Federal Ciências da Saúde:
do Rio Grande do Sul
Ginecologia e
(UFRGS)
Obstetrícia

35

01

03%

Universidade de São
Paulo (USP)

14

00

00%

Universidade de São Medicina (Obstetrícia
Paulo (USP)
e Ginecologia)

19

00

00%

Universidade
Estadual Paulista
Júlio de Mesquita
Filho/Botucatu
(UNESP/BOT)

15

00

00%

Anestesiologia

Anestesiologia

111

Universidade
Estadual de
Campinas
(UNICAMP)

Tocoginecologia

32

00

00%

Universidade Federal
de Minas Gerais
(UFMG)

Saúde da Mulher

16

00

00%

Universidade Federal
do Paraná (UFPR)

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

12

00

00%

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 21. Percentual de professores orientadores dos programas acadêmicos da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III, com depósito de patentes por IES

IES

Total de
professores
orientadores dos
programas de
Medicina III

Total de professores
orientadores dos
programas de
Medicina III com
depósito de patentes

Percentual de
professores orientadores
dos programas de
Medicina III com depósito
de patentes – %

Universidade Federal
do Rio de Janeiro
(UFRJ)

15

03

20%

Universidade Federal
de São Paulo
(UNIFESP)

117

21

18%

Universidade Federal
de Pernambuco
(UFPE)

14

02

14%

Universidade do
Estado do Rio de
Janeiro (UERJ)

11

02

18%

Universidade de São
Paulo (USP)/RP

78

13

17%

Resultados

112

Total de
professores
orientadores dos
programas de
Medicina III

Total de professores
orientadores dos
programas de
Medicina III com
depósito de patentes

Percentual de
professores orientadores
dos programas de
Medicina III com depósito
de patentes – %

Faculdade
Evangélica do
Paraná

12

02

17%

Universidade
Estadual de
Campinas
(UNICAMP)

78

12

15%

Universidade Federal
do Ceará (UFC)

20

03

15%

Universidade de São
Paulo (USP)

175

23

13%

Universidade Federal
do Rio Grande do
Sul (UFRGS)

68

09

13%

Faculdade de
Ciências Médicas da
Santa Casa de São
Paulo (FCMSCSP-TI)

28

03

11%

Universidade Federal
do Paraná (UFPR)

22

01

04%

Universidade
Estadual Paulista
Júlio de Mesquita
Filho
(UNESP)/Botucatu

64

04

06%

Universidade Federal
de Minas Gerais
(UFMG)

42

01

02%

IES

Fonte: Elaborado pelo autor

Resultados

Gráfico 12. Percentual de professores orientadores dos programas acadêmicos da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III com depósito de patentes por IES
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Universidade Federal do Paraná - UFPR
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita…

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de…
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Universidade de São Paulo - USP
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Universidade Federal do Ceará - UFC
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Faculdade Evangélica do Paraná
Universidade de São Paulo - USP/RP
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 13. Percentual de professores orientadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III versus professores orientadores dos programas
acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III com depósito de
patentes por IES
200
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 22. Professores orientadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III com depósito de patentes por programa (do programa com maior
número de patentes para o programa com menor número)
Professores
orientadores
com depósito
de patentes

Patentes
depositadas

IES

Programa

Professores
orientadores

Universidade Estadual
de Campinas
(UNICAMP)

Ciências da Cirurgia

46

12

28

Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
(UFRGS)

Medicina: Ciências
Cirúrgicas

33

08

15

Universidade Federal
de São Paulo
(UNIFESP)

Oftalmologia e Ciências
Visuais

25

07

15

Universidade de São
Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Oftalmologia
Otorrinolaringologia e
Cirurgia de Cabeça e
Pescoço

18

06

10

Universidade de São
Paulo (USP)

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

28

04

08

Universidade de São
Paulo (USP)

Ortopedia e
Traumatologia

25

04

09

Universidade de São
Paulo (USP)

Urologia

19

04

20

Universidade Federal
de São Paulo
(UNIFESP)

Ciência Cirúrgica
Interdisciplinar

15

04

11

Pesquisa em Cirurgia

28

03

04

Universidade de São
Paulo (USP)

Ciências em
Gastroenterologia

29

03

03

Universidade de São
Paulo (USP)

Medicina (Cirurgia
Torácica e
Cardiovascular)

18

03

06

Universidade de São
Paulo (USP)

Otorrinolaringologia

11

03

06

Universidade de São
Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Ciências da Saúde
Aplicadas ao Aparelho
Locomotor

15

03

14

Universidade de São
Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

24

03

04

29

03

16

Faculdade de Ciências
Médicas da Santa
Casa de São Paulo
(FCMSCSP)

Universidade Estadual
Paulista Júlio de
Mesquita
Bases Gerais da Cirurgia
Filho/Botucatu
(UNESP/BOT)

Resultados
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Programa

Professores
orientadores

Professores
orientadores
com depósito
de patentes

Patentes
depositadas

Universidade Federal
de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina (Urologia)

10

03

08

Universidade Federal
do Ceará (UFC)

Ciências MédicoCirúrgicas

20

03

09

Universidade Federal
do Rio de Janeiro
(UFRJ)

Ciências Cirúrgicas

15

03

10

Faculdade Evangélica
do Paraná (FEPAR)

Princípios da Cirurgia

12

02

02

Universidade de São
Paulo (USP)

Oftalmologia

12

02

08

Fisiopatologia e Ciências
Cirúrgicas

11

02

02

Universidade Federal
de Pernambuco
(UFPE)

Cirurgia

14

02

18

Universidade Federal
de São Paulo
(UNIFESP)

Cirurgia Translacional

12

02

06

Universidade Federal
de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina (Obstetrícia)

17

02

04

Universidade Federal
de São Paulo
(UNIFESP)

Medicina
(Otorrinolaringologia)

17

02

03

Universidade de São
Paulo/ Ribeirão Preto Ginecologia e Obstetrícia
(USP/RP)

21

01

01

Universidade Estadual
Paulista Júlio de
Ginecologia, Obstetrícia e
Mesquita
Mastologia
Filho/Botucatu
(UNESP/BOT)

20

01

02

Universidade Federal
de Minas Gerais
(UFMG)

Ciências Aplicadas à
Cirurgia e à Oftalmologia

26

01

01

Universidade Federal
de São (UNIFESP)

Medicina (Ginecologia)

21

01

01

Universidade Federal
do Paraná (UFPR)

Tocoginecologia

10

01

01

35

01

02

IES

Universidade do
Estado do Rio de
Janeiro (UERJ)

Universidade Federal
Ciências da Saúde:
do Rio Grande do Sul
Ginecologia e Obstetrícia
(UFRGS)

Resultados
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Programa

Professores
orientadores

Professores
orientadores
com depósito
de patentes

Patentes
depositadas

Universidade de São
Paulo (USP)

Anestesiologia

14

00

00

Universidade de São
Paulo (USP)

Medicina (Obstetrícia e
Ginecologia)

19

00

00

15

00

00

IES

Universidade Estadual
Paulista Júlio de
Mesquita
Filho/Botucatu
(UNESP/BOT)

Anestesiologia

Universidade Estadual
de Campinas
(UNICAMP)

Tocoginecologia

32

00

00

Universidade Federal
de Minas Gerais
(UFMG)

Saúde da Mulher

16

00

00

Universidade Federal
do Paraná (UFPR)

Medicina (Clínica
Cirúrgica)

12

00

00

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 14. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III por programa
Ciências Aplicadas à Cirurgia e à Oftalmologia - Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG)
Ginecologia e Obstetrícia - Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)

Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)
Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia - Universidade Est.Paulista Júlio de
Mesquita Filho/Botucatu (UNESP/BOT)
Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas - Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ)
Princípios da Cirurgia - Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR)
Medicina (Otorrinolaringologia) - Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)
Ciências em Gastroenterologia - Universidade de São Paulo (USP)
Medicina (Obstetrícia) - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Medicina (Clínica Cirúrgica) - Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto
(USP/RP)
Pesquisa em Cirurgia - Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo (FCMSCSP)
Cirurgia Translacional - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Otorrinolaringologia - Universidade de São Paulo (USP)
Medicina (Cirurgia Torácica e Cardiovascular) - Universidade de São Paulo
(USP)
Medicina (Urologia) - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Oftalmologia - Universidade de São Paulo (USP)
Medicina (Clínica Cirúrgica) - Universidade de São Paulo (USP)
Ciências Médico-Cirúrgicas - Universidade Federal do Ceará (UFC)
Ortopedia e Traumatologia - Universidade de São Paulo (USP)
Ciências Cirúrgicas - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Oftalmologia Otorrinolaringologia e Cir. de Cabeça e Pescoço -Universidade
de São Paulo/ Ribeirão Preto (USP/RP)
Ciência Cirúrgica Interdisciplinar - Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)
Ciências da Saúde Aplicadas ao Aparelho Locomotor - Universidade de São
Paulo/ Ribeirão Preto (USP/RP)
Medicina: Ciências Cirúrgicas - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS)
Oftalmologia e Ciências Visuais - Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)
Bases Gerais da Cirurgia - Universidade Est.Paulista Júlio de Mesquita
Filho/Botucatu (UNESP/BOT)
Cirurgia - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Urologia - Universidade de São Paulo (USP)
Ciências Da Cirurgia - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

0

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 15. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III por IES
Universidade Federal do Paraná - UFPR

1

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

1

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

2

Faculdade Evangélica do Paraná

2

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo (FCMSCSP-TI)

Universidade Federal do Ceará - UFCE

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

4
9
10
17

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

18

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Botucatu

18

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Universidade de São Paulo - USP/RP

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

28
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48

Universidade de São Paulo - USP

60

Fonte: Elaborado pelo autor

As tabelas a seguir apresentam as patentes depositadas por professores
orientadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências
da Saúde – Medicina III, em parceria com ICTs e empresas na titularidade
ICT
ICT internacional
Empresa
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Tabela 23. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP-TI) em parceria com ICTs e empresas
#

Profissional

JOSÉ
EDUARDO
LUTAIF DOLCI

01

SONIA MARIA
ROLIM ROSA
LIMA

02

Regime

PERMANENTE

PERMANENTE

Área Técnica

Patentes

PESQUISA EM CIRURGIA

1

PESQUISA EM CIRURGIA

1

Documento

Titular

PI 0305357-1

Henrique
Olavo de
Olival Costa
Luc Louis
Maurice
Weckx
José
Eduardo
Lutaif Dolci

PI 1101820-8
A2

Hebron
Farmacêutic
a

Data de
depósito

Resumo

11/07/03

GOTAS NASAIS À BASE DE LUFFA OPERCULATA E
ALBUMINATO DE PRATA. Patente de invenção para
tratamento tópico nasal de rinosinusites que é compreendido
por uma solução para uso tópico nasal composta pela
associação de Luffa operculata a 0,5% e albuminato de
prata a 5% em solução salina a 0,7%, contidos em frascos
de plástico ou em conta.

29/04/11

Fabiana
Salles
Maruccio

PI 0100330-5

16/01/01
Luiz Antônio
Rivetti

LUIZ ANTONIO
RIVETTI

03

COLABORADOR

PESQUISA EM CIRURGIA

2

Bento de
Toledo
Rodovalho
Luiz Julio
Stryje
Luiz Antônio
Rivetti
MU 77002717

José Carlos
Ferreira

21/03/97

Roberto
Saulo Osmar
Stryjer
Andraus
Kehde

O programa Pesquisa em Cirurgia (Medicina III) da Santa Casa de São Paulo conta com
28 orientadores. Destes, 3 possuem depósitos de patentes.

A presente invenção refere-se à obtenção de composições
farmacêuticas, compreendendo urna substância de origem
vegetal selecionada do grupo de substâncias chamadas de
disruptores endócrinos, e pelo menos um veículo
farmaceuticamente aceitável. Mais especificamente, a
referida substância ativa é um fitoestrogênio selecionado a
partir de compostos orgânicos naturais de origem vegetal.
As composições farmacêuticas – objetos da presente
concretização – podem ser utilizadas no tratamento e/ou
prevenção das doenças decorrentes do hipoestrogenismo
no trato genital inferior feminino e, ainda, na preparação de
medicamentos para administração vaginal.
O presente resumo refere-se a um pedido de patente de
prioridade de invenção para disposição monitora de ECG à
distância a ser acoplada em equipamentos de uso
doméstico, pessoal, comunitário e médico-hospitalar com
acesso a um canal de tráfego de informação para
estabelecer conexão comutada com uma Central de
Diagnóstico e é compreendida, substancialmente: por um
módulo do Usuário que possui estágio de captação do sinal
1, representado por eletrodos de superfície corpórea (bloco
11); estágio de tratamento e adequação do sinal 2,
representado por amplificadores (bloco 21), filtros (bloco 22)
e conversor análogo/digital (bloco 23); estágio opcional de
armazenagem de dados 3; estágio opcional de modulação 4
para objetos que possuem conexão com canais que não
permitem o tráfego de informação digitais; estágio de
controle e seleção 5 que possui o circuito (bloco 51) onde
está instalado o programa de gerenciamento e de aplicação
de protocolo de comunicação, e os canais de seleção (bloco
52) para acionamento da aquisição e transmissão dos
dados; por estágio opcional de visualização do procedimento
e diagnóstico proveniente da central 6, através de um
display (bloco 62); por Módulo da Central 90 representado,
substancialmente, por um computador (bloco 91) equipado
com um modem (modulador/demodulador), conectado a um
canal de tráfego de informação 7, com o programa de
protocolo instalado e configurado, e com um software
específico para plotagem do traçado de ECG na tela e para
encaminhamento do laudo médico.
O presente resumo refere-se a um pedido de patente de
modelo de utilidade para disposição em aparelho de
telefonia celular, pertencente ao campo dos equipamentos
de telecomunicações, o qual foi desenvolvido para
incorporar funções de um aparelho telefônico celular usual e
um monitor de eletrocardiograma transtelefônico e é
compreendido, substancialmente: por um Módulo de
Monitoração do ECG (1); por um Módulo de telefonia celular
(20), que realiza transmissão dos sinais; por um circuito de
interface (bloco (31), responsável pela ligação dos dois
Módulos (1), (20); por uma carcaça de aparelho de telefonia
celular (40), que aloja ambos os módulos, interface entre os
mesmos e contém todos os componentes usuais de
interface com o usuário e mais uma tomada (2) e um botão
(9), para conexão de um cabo de eletrodos (60) ao Módulo
de Monitoração ECG (1) e acionamento deste,
respectivamente; e por um cabo de eletrodos de superfície
corporal (60), acoplável na tomada (2) do Módulo de
Monitoração ECG (1) e cujos eletrodos são aplicados em
respectivos pontos adequados do corpo do paciente.

Total de patentes = 4 (1 em parceria com empresa)

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 24. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Faculdade Evangélica do Paraná
em parceria com ICTs e empresas
#

Profissional

Regime

Área Técnica

Patentes

Documento

01

LUIZ
FERNANDO
KUBRUSLY

PERMANENTE

PRINCÍPIOS DA CIRURGIA

1

BR 10 2012
011859 9

02

OSVALDO
MALAFAIA

PERMANENTE

PRINCÍPIOS DA CIRURGIA

1

PI 9104015-9

Titular

Luiz
Fernando
Kubrusly

Data de
depósito

Resumo

18/05/12

Bomba centrífuga totalmente implantável no tórax do
paciente, mediante pequena incisão no ventrículo esquerdo e
retorno na aorta descendente por punção, com sistema de
baterias de manutenção portáteis e que são carregadas pelo
paciente com transmissão por meio de fio que se exterioriza
pelo abdome, tornando-se passível de uso permanente,
capaz de gerar fluxos de até 10 L/min, suficiente para
manutenção de uma boa qualidade de vida (inclusive com
capacidade laboral).

17/09/91

Não disponível.

João Batista
Marchesini

O programa Princípios da Cirurgia (Medicina III) da Faculdade Evangélica do Paraná
conta com 12 orientadores. Destes, 2 possuem depósitos de patentes.

Fonte: Elaborado pelo autor

Osvaldo
Malafaia
Total de patentes = 2 (sem parceria com ICT/empresa)
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Tabela 25. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade de São Paulo em
parceria com ICTs e empresas
#

Profissional

Regime

Área Técnica

Patentes

Documento

Titular

Data de
depósito

Bruno
Zilberstein

01

BRUNO
ZILBERSTEIN

PERMANENTE

CIÊNCIAS EM
GASTROENTEROLOGIA

1

PI 0402538-5

24/06/04
Jaime Anger

Universidade
de São Paulo
(USP)

02

CLAUDIA PINTO
MARQUES
SOUZA DE
OLIVEIRA

PERMANENTE

CIÊNCIAS EM
GASTROENTEROLOGIA

1

PI 0602397-5

Universidade
Estadual de
Campinas

20/04/06

Laboratório
Bioquímico
Jardim
Paulista de
Análises
Clínicas

03

JOAO RENATO
REBELLO
PINHO

PERMANENTE

CIÊNCIAS EM
GASTROENTEROLOGIA

1

PI 0005362-7

27/10/00
João Renato
Rebello
Pinho

PI 8805474-8

04

05

FABIO
BISCEGLI
JATENE

PAULINA
SANNOMIYA

PERMANENTE

PERMANENTE

MEDICINA – CIRURGIA
TORÁCICA E
CARDIOVASCULAR

MEDICINA – CIRURGIA
TORÁCICA E
CARDIOVASCULAR

2
PI 8706258-5

PI 0205402-7
2

MU 69025045

06

07

RENATO SAMY
ASSAD

EVERSON LUIZ
DE ALMEIDA
ARTIFON

PERMANENTE

PERMANENTE

MEDICINA – CIRURGIA
TORÁCICA E
CARDIOVASCULAR

MEDICINA – CLÍNICA
CIRÚRGICA

Fundação
Zerbini
José
Francisco
Biscegli
Fabio
Biscegli
Jatene
Braile
Biomédica
Indústria

Pablo Maria
Alberto
Pomerantzeff

Fundação
Zerbini

24/10/1988

Não disponível.

17/11/87

Não disponível.

17/12/02

Bioprótese (1) está provida de um elemento de sustentação
descontínuo (2), configurado por pelo menos dois e,
preferivelmente, três segmentos de anel (3), independentes
um do outro, e dispostos espaçados, porém próximos entre
si, para formarem, em conjunto, a figura ideal de um anel,
sendo que, da borda de cada segmento (3), projeta-se
perpendicularmente para cima uma haste curva (4), de
formato qualquer apropriado, preferivelmente em forma de
um “T” estilizado e invertido, a qual é provida de pelo menos
um orifício (5) disposto próximo à sua extremidade livre, e de
pelo menos um orifício (6) disposto próximo ao segmento (3)
propriamente dito; os segmentos (3) da bioprótese (1) ora
inovada constituem suporte para o tecido biológico (7) que
compõe as lacínias (ou folhetos) da válvula, segmentos (3)
estes que, por se encontrarem espaçados um do outro,
configuram um elemento de sustentação descontínuo,
permitindo que a bioprótese seja extremamente flexível e
propiciando uma colocação extremamente fácil e rápida.

01/12/89

Não disponível.

PI 0505102-9

Renato Samy
Assad

22/11/05

PI 0101487-0

Fundação
Zerbini

17/04/01

2

1

PI 0406012-1

Everson Luiz
de Almeida
Artifon
Melchiades
da Cunha
Neto

Resumo
Compreendendo uma membrana (1), na forma de bolsa
semicircular, estável, definida por diâmetro interno (2) e
diâmetro externo (3), fechado por arredondamentos laterais
(4) e extremos (5), sendo que estes últimos ficam
substancialmente afastados um do outro de acordo com um
espaçamento (6), definindo, assim, uma banda já com
formato semicircular, tendo uma tira de reforço (7) com
pontas de acoplamento macho (8) e fêmea (9), a primeira
com feitio de ponta de lança que, além de incluir um furo
distal (10a), também tem a sua base com recortes laterais à
maneira de fisgas (11), enquanto a outra ponta (8) apresenta
um feitio ordinariamente retangular com outro furo (10b) e
um rasgo retangular (12) de penetração e travamento da
ponta (8), sendo que, ainda, uma terceira ponta na forma de
lingueta de segurança (13) com furo (14) está
coplanarmente integrada no mesmo lado daquela ponta (9)
e constitui complemento para fixação do fechamento da
banda gástrica que, ainda, inclui uma conexão tubular (15)
acoplada com um tubo de calibração muito maleável (16) e
substancialmente longo, tendo ou não uma conexão
intermediária (17), cuja outra extremidade inclui uma válvula
usual do tipo cônica magnética (18), com cubeta de
cerâmica, disco magnético encapsulado em silicone e tecido
de poliéster; sendo que, na lado interno da membrana, é
disposta uma espécie de ‘interface' (19).
A presente invenção se refere a formulações contendo como
princípios ativos os S-nitrosotióis, destinados ao tratamento,
por via oral, da doença gordurosa não alcoólica do fígado.
Mais especificamente, uso terapêutico dessas formulações
se caracteriza como uma nova abordagem no tratamento de
doenças do fígado, especificamente da doença gordurosa
não alcoólica do fígado, que abrange desde a esteatose
benigna sem inflamação, até a esteatohepatite com fibrose e
a cirrose. Mais especificamente ainda, a presente invenção
apresenta um novo mecanismo de ação do princípio ativo
das formulações, que não se baseia apenas na ação
antioxidante dos S-nitrosotióis, mas também em sua ação
nitrosante, capaz de modificar a atividade de enzimas
envolvidas na síntese e transporte de lipídeos no fígado.
Nenhum antioxidante clássico é capaz de exercer essas
ações modificadoras dos S-nitrosotióis, uma vez que elas
estão associadas à presença da molécula de óxido nítrico
nos S-nitrosotióis e à capacidade de esses compostos
transferirem o óxido nítrico para moléculas receptoras (como
enzimas e outras proteínas) em reações de transnitrosação.
Esta característica é única dos S-nitrosotióis, o que permite
classificar estes compostos como agentes nitrosantes.
A presente invenção refere-se a um método para identificar
o vírus de hepatite B (HBV) em amostras de sangue
coletadas de indivíduos soropositivos, compreendendo as
etapas de: (a) extrair o DNA do HBV da amostra coletada,
de modo a expor uma quantidade mínima predeterminada
do DNA extraído; (b) sequenciar o DNA extraído utilizando
pelo menos dois primers selecionados do grupo consistindo
de: FHBS1: 5' GAG TCT AGA CTC GTG GTG GAC TTC 3'
FHBS2: 5' CGT GGT GGA CTT CTC TCA ATT TTC 3'
RHBS1: 5' AAA TKG CAC TAG TAA ACT GAG CCA 3'
RHBS2: 5' GCC ARG AGA AAC GGR CTG AGG CCC 3', a
fim de obter um padrão de sequência de DNA; (c) evidenciar
o padrão de sequência de DNA, inserindo-o em um gel de
separação; e (d) comparar o padrão de DNA evidenciado na
etapa (c) com sequências padrões identificadoras de
genótipos e subtipos de HBV. A invenção compreende ainda
as citadas sequências de primers, necessárias à realização
do método da invenção.

31/12/04

Dispositivo (1) está constituído por anel de bandagem
inflável (2), tubo extensor (3) e botão de insuflação (4)
fundidos entre si, o anel de bandagem (2) sendo configurado
por manguito hidráulico em forma de “C”, cuja parede
externa (2a) é formada por fina camada de silicone rígido, ou
similar, garantida por malha de “dracon”, que impede a
distensão radial do anel de dentro para fora (distensão
centrifuga), e cuja parede interna (2b) é formada por fina
camada de silicone flexível, ou similar, que permite a
distensão radial do anel de fora para dentro (distensão
centrípeta); nas extremidades distais do dito anel de
bandagem (2), são previstas abas (2c) para ajuste do
tamanho da bandagem de acordo com o calibre do tronco
pulmonar (TP); dito anel de bandagem (2) é provido, ao
longo de toda a extensão de suas bordas não distais, de
orifícios ou de alças com orifícios (2d) para suturas.
Constituído por fio (2) paralelo e bipolar, multifilamentar de
aço torcido e flexível, sendo o componente negativo (3) e o
componente positivo (4) do fio paralelo (2) revestidos com
polietileno de cores distintas, o fio de polo negativo (3)
apresentando-se provido, em uma de suas extremidades, de
barra metálica (3a) em “T”, a ser inserida e fixada junto ao
miocárdio fetal, enquanto que a extremidade coincidente do
fio de polo positivo (4) termina em trecho metálico (4a),
disposto ligeiramente afastado da barra em “T” (3a) de polo
negativo; na extremidade oposta, o fio negativo (3) e o
positivo (4) são dotados de respectivo trecho terminal
metálico (3b) e (4b), a serem conectados ao gerador do
marca-passo.
Onde o procedimento conhecido por
colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE)
caracteriza-se pela combinação do acesso instrumental
transpapilar e a obtenção de imagens contrastadas da via
biliarpancreática, sendo que tal resultado é obtido por meio
da utilização do aparelho cateter artifon (A) ora reivindicado,
sendo este um cateter de perfuração e punção suprapapilar
na fistulopapilotomia para obtenção de acesso às vias
biliares, proporcionando uma alternativa às técnicas
cirúrgicas conhecidas do estado da técnica, sendo que o
citado aparelho cateter artifon (A) apresenta conceito
construtivo composto de um componente conector Y (1); um
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Alexander
Marra
Moreira

PI 0605710-1

08

MARCEL
AUTRAN
CESAR
MACHADO

PERMANENTE

MEDICINA – CLÍNICA
CIRÚRGICA

Marcel
Autran Cesar
Machado

21/12/06

2
Marcel
Autran Cesar
Machado

PI 0604050-0

12/09/06
Fabio Ferrari
Makdissi

Nelson de
Luccia

PI 0704867-0

09

NELSON DE
LUCCIA

PERMANENTE

MEDICINA – CLÍNICA
CIRÚRGICA

3

Thiago Paes
de Barros de
Luccia

18/06/07

Nelson de
Luccia

PI 0204216-9

PI 9304552-2

Thiago Paes
de Barros de
Luccia

Nelson de
Luccia

14/08/2002

22/11/93

componente manipulador do tubo concêntrico punção (2);
um componente tubo concêntrico externo (3), cujo interior
recebe um componente tubo concêntrico punção (4) cuja
extremidade distal é ligada a um componente agulha (5);
componentes marcas radiopacas (6); um componente
manipulador do tubo concêntrico externo (7); e um
componente trava de recuo (8).
BISTURI ELÉTRICO MONOPOLAR PARA CIRURGIAS
VASCULARES, HEPÁTICAS E SIMILARES, idealizado a fim
de proporcionar um bisturi de conformação simples e barata,
que corta, irriga, cauteriza por cozimento e aspira o excesso
de líquidos, caracterizado por ser um bisturi elétrico
monopolar, conformado por um corpo tubular (2) anatômico
e isolante, dotado de um tubo cilíndrico (3) que projeta-se na
parte frontal, conformando uma ponteira de extremidade
chanfrada (4), que corta, cauteriza e faz a sucção de
líquidos (água e sangue), e cuja projeção posterior recebe
em sua extremidade uma guarnição (5) de borracha, para o
acople da mangueira do sugador, e sendo junto a esta
mesma extremidade conectado a um fio elétrico (6) que
conduz a corrente elétrica por toda extensão do tubo
cilíndrico (3), a qual promove a cauterização, sendo todo o
restante da extensão posterior deste envolto por uma
camada isolante (7), havendo acima deste tubo cilíndrico (3),
de modo afastado e isolado, um outro tubo cilíndrico (8) de
diâmetro menor, cuja projeção frontal lidera água ou solução
salina, que reduz a temperatura da ponteira de extremidade
chanfrada (4) e irriga o local da cirurgia, promovendo a
coagulação por cozimento, gerando, assim, o imediato
selamento dos vasos sanguíneos, o qual também se projeta
na parte posterior e recebe também uma guarnição de
borracha (9) para acople na mangueira transportadora de
água ou solução salina.
GANCHO/PINÇA CIRÚRGICA PARA CIRCUNDAR
ESTRUTURAS VASCULARES E ÓRGÃOS CILÍNDRICOS,
idealizado a fim de laçar ou circundar estruturas cilíndricas,
penetrando no paciente por entre seus órgãos ou parte
deles sem ofender ou danificar, facilitando o manuseio por
parte do cirurgião e proporcionando uma cirurgia mais rápida
e segura, caracterizado por ser um gancho (1), constituído
por uma haste (2) com extremidade dotada de curvatura
semicircular (3) variável seguida de um ângulo (4)
adequadamente também variável cuja extremidade tem seu
formato arredondado em forma de ogiva(s) atraumática, e
cuja outra extremidade é dotada de uma região de pega (6)
similar ao de uma tesoura, podendo ainda este gancho (1)
ser também constituído por um par de hastes (7) articuláveis
no ponto (8), cujas extremidades (9), juntas, conformam
exatamente a extremidade curva semicircular (3) com ponta
em forma de ogiva (5), de modo a compor uma pinça (10) e,
assim, proporcionar segurar um determinado órgão ou
obstruir a passagem do sanguínea de um vaso, puxar,
empurrar e outros atos necessários no momento cirúrgico,
obtendo-se um gancho (1) ou pinça (10) cirúrgica que
apresentam diversificações em uma de suas extremidades
nas curvaturas e nos ângulos, visando atender as
necessidades atuais e facilitar o trabalho do cirurgião.
Prótese vascular feita em silicone. O presente invento é
caracterizado por estrutura tubular, confeccionada a partir de
camadas de silicone, com reforço externo de tecido de
poliéster, para uso como substituto arterial. O invento inclui
estrutura tubular, confeccionada a partir de camadas de
silicone (1 e 2), com reforço externo de tecido (malha) de
poliéster (3), para uso como substituto arterial. O que se
pretende de forma original registrar no presente invento é a
estrutura tubular longa (4), cônica, fabricada em camadas de
silicone, sendo a interna não porosa, e a externa porosa e
reforçada com tecido (3), para que seja utilizada como
substituto arterial em procedimentos de revascularização. A
porção proximal da prótese (5), com 6 mm de diâmetro
interno é a “base” da estrutura em cone, e a distal (6), com
diâmetro de 4 mm é o ápice da estrutura cônica. A “Prótese
vascular feita em silicone” e confeccionada a partir do
aparelho original de rotação de mandril (7); aparelho que
inclui mandril metálico cônico, montado/acoplado a motor
que permite movimento rotatório; motor elétrico que, por
meio de engrenagens redutoras, mantém a rotação do
mandril; bandeja de altura regulável, que mantém o nível e
contém o excedente do silicone. A patente americana 4 969
896 descreve prótese vascular feita em silicone com reforço
externo em poliéster, entretanto confeccionada pelo
processo Replamineforme, portanto sobre a estrutura
calcária do esqueleto de animal marinho, portanto bem
distinta do processo descrito no presente invento. Reforços
também em silicone, colocados de forma longitudinal,
espiralada ou em anel também são descritas como forma de
resistir ao impedimento ao fluxo por dobras ocasionadas por
movimentos de flexão. A patente americana 5 354 329 relata
prótese feita em camadas de silicone com a característica
de serem adaptáveis a condições específicas, quase de
maneira personalizada, para cada paciente, o que também é
a proposta do presente invento. Não menciona, entretanto,
nenhum tipo de reforço para as estruturas feitas em silicone,
ficando a resistência ao rasgo por conta apenas do processo
de cura do silicone, que é feito de forma diferenciada para
cada camada. Também não há menção à conicidade nestes
tipos de próteses, que são confeccionadas por inversão.
Portanto, o que se pretende, de forma original, registrar no
presente invento é estrutura tubular longa, cônica, fabricada
em camadas de silicone, sendo a interna não porosa, e a
externa porosa e reforçada com tecido, para que seja
utilizada como substituto arterial em procedimentos de
revascularização.
A presente invenção trata de um conjunto de elementos de
prótese destinado a pessoas amputadas de membro inferior
no nível transfemoral, ou seja, no nível da coxa. A prótese
desenvolvida compreende um pé confeccionado em fibra de
carbono e poliuretano, baseado nas peças (21), (22), (23) e
(28), que se liga por meio das parafusetas (24 e 24') no
segmento tibial (15) que, por sua vez, tem conexão com a
haste (5), por meio dos parafusos do segmento tibial (8 e 8')
que, então, se liga com o rolante (2) pelos parafusos do
rolante (7 e 7') e este se encaixa no berço (1) que, estando
fechado pelo tampo (12), permite a rotatividade do rolante
(2) no interior do berço (1). O joelho possui função de
travamento que acontece com auxílio da trava (3) do eixo
(14), da mola da trava (4), do cabo (27), do dispositivo (26) e
do orifício do rolante (29); e função de memória das
angulações principais, que se dá por meio do tensor (6), que
se prende nos tentos (9 e 9') e tem a mola da base (10)
exercendo força, presa ao fixador (25). O joelho articula-se
com a parte superior da prótese, os encaixes (20 e 20'), com
ajuda das peças (16), (17), (18) e (19) e, com o ajuste de
tais peças, pode-se fazer o serviço de alinhamento do
aparelho.
A presente invenção trata de um conjunto de elementos de
prótese destinado a pessoas amputadas de membro inferior,
acima e abaixo do joelho. A prótese desenvolvida
compreende um pé (1) com a parte posterior em forma de
“S” (2), dotado de um orifício (1') onde se introduz um
parafuso (9) passante por uma braçadeira (6) que retém em
seu interior a extremidade inferior de uma estrutura tubular
(5) dotada internamente de uma peça cilíndrica cortada em
bisel (8), ambas também atravessadas pelo dito parafuso
(9), que recebe em sua extremidade inferior arruela e porca
(10), sendo que a dita estrutura tubular (5) possui em sua
extremidade um acoplamento semelhante ao acima descrito,
incluindo, ainda, ou uma peça de encaixe (11) do coto de
amputação provida internamente de uma peça planoconvexa (12) com orifício (12') e, externamente, uma peça
côncava (14) com orifício (14') ou um joelho mecânico
compreendendo um bloco superior côncavo (16) dotado de
orifício central (16') e laterais (16''; 16''') e uma estrutura
quadrangular (25) provida de orifícios laterais (25'; 25'') e de
uma trava de metal (22) com mola (23) e bucha de nylon
(24); sendo o dito bloco superior côncavo (16) e a dita
estrutura quadrangular (25) unidos lateralmente por placas
laterais (18; 19) providas de respectivos orifícios (18'; 18'';
18'''; 19'; 19''; 19''') por onde transpassam parafusos (17; 20;
21), respectivamente, ali fixados por respectivas arruelas e
porcas (17'; 20'; 21').
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SISTEMA DE ENDOPRÓTESE AÓRTICA COM TÚNEL
LONGITUDINAL PARA PASSAGEM DE MICROCATETER
E PORÇÃO PROXIMAL EM FORMA TOROIDE
APRESENTANDO ORIFÍCIOS EXTERNOS PARA
DISPENSAÇÃO DE ADESIVOS BIOLÓGICOS. Patente de
invenção de endoprótese para o tratamento de doenças
aneurismáticas que apresenta um túnel longitudinal que se
estende desde um dos ramos ilíacos até a porção terminal
proximal que termina em forma de toroide (“câmara de
pneu”). Esta, por sua vez, apresenta seis ou mais orifícios
externos simetricamente dispostos, de aproximadamente
1,5 mm de diâmetro. Dentro desse túnel, posiciona-se um
microcateter hidrofílico com seu orifício distal posicionado
dentro do toroide. Pelo cateter, injeta-se um adesivo de
propriedades biológicas que preencherá o toroide e
extravasará pelos orifícios externos, entrando em contato
com a parede da aorta e aderindo a mesma à endoprótese.
SISTEMA DE ENDOPRÓTESE FENESTRADA DE
INSERÇÃO PERCUTÂNEA, CATETERES DE
EMBOLIZAÇÃO E ENDOPRÓTESE SELADORA PARA
TRATAMENTO DE ANEURISMAS ARTERIAIS. Patente de
invenção de endoprótese para o tratamento de doenças
aneurismáticas que apresenta um orifício fenestrado lateral
para embolização do saco aneurismático após sua exclusão.
Descreve-se, ainda, o cateter-guia com balão terminal
acinturado para isolamento da fenestração durante a
embolização, o cateter de embolização com curvatura
específica e a endoprótese revestida para oclusão definitiva
da fenestração lateral após a embolização.
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM IMPLANTE
OCULAR. A presente invenção refere-se a um dispositivo
para implante para drenagem do humor aquoso, para
regular a pressão intraocular em pacientes afetados pelo
glaucoma, fundamentado em um tubo de silicone, para
drenar o humor aquoso para uma placa situada abaixo da
conjuntiva, local onde é absorvido o humor aquoso,
reduzindo a pressão ocular (PIO).
DISPOSITIVO TUBULAR PARA IMPLANTE
SUPRACOROIDAL PARA DRENAGEM EM GLAUCOMA
TIPO SUSANNA. A presente invenção refere-se a um
dispositivo de implante supracoroídeo para glaucoma. O
dispositivo de implante desenvolvido consiste em tuba na
forma de canaleta com orifício na parte proximal (1), lúmen
interno (2), em sua extensão possui orifícios de fixação
escleral (3). Na sua porção distal, está conectada placa
fenestrada de forma trapezoidal (4), a qual possui
fenestrações laterais (5), com terminação em placa
retangular (6). O objeto da presente invenção, dita
dispositivo para implante, pode ser confeccionado em
polipropileno, metil – metacrilato, silicone ou metal.
APERFEIÇOAMENTO EM IMPLANTE PARA DRENAGEM
EM GLAUCOMA IMPLANTE DE SUSANNA TIPO 3. O
presente Certificado de Adição refere-se a um implante, o
qual possui um corpo (1) de formato geral elíptico, com
projeção cônica para cima (2) na qual é conectado um tubo
(10) entre dois pés anteriores (3; 4) dotados de respectivos
orifícios de fixação (7; 8), e mais dois orifícios de fixação (11;
12), nas extremidades posteriores, sendo ainda que dito
corpo (1) e dito tubo (10) são confeccionados em silicone
médico mole, caracterizado pelo fato de que o dito corpo (1)
possui forma elíptica e uma área total de 200MM^ 2^. O
presente implante foi desenvolvido para reduzir a pressão
intraocular (PIO) em casos de glaucoma refratário – que são
glaucomas em que os procedimentos convencionais
falharam em reduzir a pressão intraocular. A placa do
implante é fixada a 6 mm do limbo do globo ocular e o tubo
de silicone é introduzido dentro da câmara anterior do olho.
Desta forma, o humor aquoso escoa por meio do tubo de
silicone para a placa e desta para o espaço
sub/tenoniano/conjuntival, onde é reabsorvido pelo
organismo.
APERFEIÇOAMENTO EM VÁLVULA UTILIZADA EM
GLAUCOMA IMPLANTE DE SUSANNA 2. O referido
invento trata-se de um implante para reduzir a pressão
intraocular (PIO) em casos de glaucoma refratário
(glaucomas que os procedimentos convencionais falharam
em reduzir a pressão intraocular). Este implante consta de
uma placa de silicone médico circular com área total de 172
mm² conectado a um tubo de silicone com diâmetro externo
de 0,63 mm e interno de 300 micra. A placa é fixada
posteriormente ao equador, ao globo ocular e o tubo de
silicone é introduzido dentro da câmara anterior do olho.
Desta forma, o humor aquoso escoa por meio do tubo de
silicone para a placa e desta para o espaço sub/tenoniano
conjuntival de onde é reabsorvido pelo organismo. Cria-se,
assim, um novo sistema de drenagem do olho, tendo em
vista que o trabeculado córneo-escleral (sistema material de
drenagem do olho) encontra-se irreversivelmente danificado.
A presente invenção trata de um implante aperfeiçoado para
a drenagem em glaucoma. O implante desenvolvido
compreende um corpo (1) com tubo (10) e pés anteriores (3;
4), sendo dito corpo (1) de formato discoide, possuindo uma
placa fina (9) interna, que se prolonga formando os referidos
pés anteriores (3; 4), os quais apresentam formato
retangular com extremidades (5; 6) arredondadas onde,
somente nestas, são providos orifícios (7; 8). O implante,
objeto da presente invenção, deve ser fabricado em silicone
médico mole ou outro material flexível biocompatível.
A presente invenção trata de um grampo conjuntival utilizado
em cirurgias de glaucoma, como também de uma pinça
especial para sua manipulação. O grampo conjuntival
compreende um fio flexível (1) com formato de um fórceps
cruzado e com extremidades providas de luvas (2) dotadas
de dentes (3) arredondados. A pinça possui hastes (4) com
pontas (5) providas de fissuras internas (6).
A presente invenção se refere a uma válvula para drenagem
utilizada em glaucoma. A válvula desenvolvida possui um
corpo (7) de formato geral redondo, com projeção cônica
para cima (8) onde conecta-se um tubo (9), entre dois pés
anteriores (10; 11) dotados de respectivos orifícios de
fixação (12; 13), sendo na superfície do dito corpo (7)
distribuídos cinco pequenos orifícios (14) de drenagem e
mais dois orifícios de fixação (15; 16) maiores, nas
extremidades posteriores, sendo ainda que dito corpo (7) e
dito tubo (9) são confeccionados em silicone médico mole.

MU 84018275

MDT –
Indústria
Comércio
Importação e
Exportação
de Implantes
S.A.

09/08/04

PI 0102703-4

MDT –
Indústria
Comércio

10/05/01

3

APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM ENDOPRÓTESE
MODULAR. Compreende este pedido de patente de modelo
de utilidade a todos os módulos de endoprótese, pois
possuem um ressalto de encaixe (1) ou um orifício de
recepção (2) ou ainda ambos (um em cada extremidade),
sendo tanto o ressalto de encaixe quanto o orifício de
recepção cônicos de tal forma que os módulos podem ser
encaixados entre si com variações rotacionais, com base no
encaixe macho/fêmea do tipo roseta (3), onde a cada
45<198> pode-se executar a fixação rotacional, existente
nas faces anterior dos módulos. O Módulo articulado do
joelho possui um sistema de rotação, formado pelo
componente tibial (4), o qual possui na borda superior um
ressalto (5) e, quando montado sob o platô (6), sua base
inferior possui um rebaixo em forma de 'V' (7), cujo ângulo
determina a rotação do joelho para a direita ou para a
esquerda, internamente o sistema é constituído de furo no
interior do platô (6), juntamente com outro furo no
componente tibial (4), os quais ficam centrados, sendo
introduzido neste local uma chaveta (8), a qual possui ao
centro um parafuso (9), com arruela de pressão (10) para
fixação dos conjuntos.
ENDOPRÓTESE MODULAR. Consiste em uma prótese da
qual constam vários módulos, os quais se encaixam entre si
subsequentemente, configurando uma peça maior ou menor
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em conformidade com as partes da estrutura óssea que
deverão substituir, podendo substituir com seus módulos
articulados partes como joelho, terço proximal parcial do
úmero e fêmur, sendo ainda a maioria de seus módulos
dotados de ressalto longitudinais dotados de orifícios
transversais destinados à sutura das partes musculares
antes presas na porção de osso substituída.
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM
IMPLANTE ORTOPÉDICO PARA CORREÇÃO DE
DEFORMIDADES ANGULARES DOS OSSOS LONGOS
DO CORPO HUMANO. De uma prótese (1) para implante no
corpo humano, constituída de um conjunto de elementos
metálicos, ou seja, um kit de peças, tais como placas (2) e
(2a) anatômicas de suporte com diversas dimensões e
formatos, cunhas (8) para enxerto e regulagem da referida
prótese (1) e, ainda, parafusos (P) de fixação, conjunto este
concebido de forma a auxiliar na correção de deformidades
angulares dos ossos longos (OL) do corpo humano, por
exemplo, tíbia e fêmur, sendo que o formato anatômico das
placas (2) e (2a) deste conjunto (1) permite uma perfeita
moldagem aos ossos (OL), proporcionando ao indivíduo um
período de tempo menor para a sua recuperação e, ainda,
em condições mais adequadas para o obtenção de uma
perfeita correção angular dos ossos (OL), sendo que as
cunhas (8) de implante que compõem este conjunto (1) de
prótese, reduzem, sobremaneira, o traumatismo ósseo e,
muitas vezes, o tempo de cirurgia inicialmente previsto.
O presente modelo se refere a um dispositivo para auxiliar
na colocação de fios guias usados na reconstrução de
ligamentos de joelhos. O dispositivo é composto de uma
cânula (1) soldada a uma outra cânula (2) de diâmetro
maior, que recebe um mandril (3) com orifício central (4) e
uma placa de apoio (5) com orifício superior (6) para
colocação do fio guia; dita cânula (2) provida de haste (7)
para empunhadura, podendo o conjunto ser acoplado a um
arco (10), por meio da garra (11); dito arco (10) dotado de
ponta (12), radialmente disposta ao arco e que coincide com
o prolongamento do orifício central (4). Opcionalmente, o
dispositivo possui um mandril não perfurado (8) com ponta
romba, que vai além do limite da camisa e provido de outro
mandril (9) de menor diâmetro para obstrução da cânula (1).
SISTEMA ÓTICO-ELETROMECÂNICO DE ORIENTAÇÃO
DE IMAGEM MONITORADA PARA INSTRUMENTO DE
USO CIRÚRGICO E OUTROS. Patente de invenção,
compreendida por um sistema de captação e transmissão de
imagem por uma placa fotossensora (1) de captação de
imagem, interligada por cabos a um monitor de vídeo, sendo
a placa sensora fixa a uma placa gravitoscópica de suporte
(2) que, por sua vez, é sustentada por uma segunda placa
de suporte (3), sendo o conjunto da placa gravitoscópica e a
placa fotossensora presas ao disco alinhador (4), que é
movido por um servomotor (10), sendo a transmissão de
força dada por um pinhão (8), ou correia, ou engrenagem. O
conjunto é recoberto por um envoltório (9) de PVC ou
poliuretano.

Não disponível.

APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM ENDOPRÓTESE
MODULAR. Compreende este pedido de patente de modelo
de utilidade a todos os módulos de endoprótese, pois
possuem um ressalto de encaixe (1) ou um orifício de
recepção (2) ou ainda ambos (um em cada extremidade),
sendo tanto o ressalto de encaixe quanto o orifício de
recepção cônicos de tal forma que os módulos podem ser
encaixados entre si com variações rotacionais, com base no
encaixe macho/fêmea do tipo roseta (3), onde a cada
45<198> pode-se executar a fixação rotacional, existente
nas faces anterior dos módulos. O Módulo articulado do
joelho possui um sistema de rotação, formado pelo
componente tibial (4), o qual possui na borda superior um
ressalto (5) e, quando montado sob o platô (6), sua base
inferior possui um rebaixo em forma de 'V' (7), cujo ângulo
determina a rotação do joelho para a direita ou para a
esquerda, internamente o sistema é constituído de furo no
interior do platô (6), juntamente com outro furo no
componente tibial (4), os quais ficam centrados, sendo
introduzido neste local uma chaveta (8), a qual possui ao
centro um parafuso (9), com arruela de pressão (10) para
fixação dos conjuntos.
ENDOPRÓTESE MODULAR. Consiste em uma prótese da
qual constam vários módulos, os quais se encaixam entre si
subsequentemente, configurando uma peça maior ou menor
em conformidade com as partes da estrutura óssea que
deverão substituir, podendo substituir com seus módulos
articulados partes como joelho, terço proximal parcial do
úmero e fêmur, sendo ainda a maioria de seus módulos
dotados de ressalto longitudinais dotados de orifícios
transversais destinados à sutura das partes musculares
antes presas na porção de osso substituída.

DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
EXTREMIDADE DISTAL DE VIDEOENDOSCÓPIOS,
pertencente ao campo de aplicação dos componentes de
aparelhos e instrumentos médicos destinados a auxiliarem
nos procedimentos cirúrgicos e de diagnósticos em
determinadas regiões do corpo humano, compreendendo
um aparelho endoscópio dotado de cabo de controle (1),
controle de angulação (2), cabo de luz (3), tubo de inserção
(4), seção de angulação (5) e chip “CCD” ou “CMOS” (16),
sendo que a ponta distal (6) possui uma extremidade distal
(7) formada por uma área central quadrilátera (8)
complementada por segmentos superior circular (9) e
inferior (10), finalizando em uma figura oblonga (11) de
eixos imaginários centrais vertical maior (12) e horizontal
(13), resultando em uma extremidade distal oblonga de
segmentos circulares superior (14) e inferior (15),
intercalados pelo conjunto de lentes (16), permitindo, dita
disposição, acomodar adequadamente um chip de 1/10”,
bem como as fibras ópticas de iluminação, garantindo
vantajosamente a obtenção de imagens de alta qualidade,
aliada à conveniência de um endoscópio de 3,2 mm.
DISPOSITIVOS PARA FACILITAR AUDIÇÃO E SEUS
ACESSÓRIOS, RETORNO PARA MÚSICOS E PONTO
ELETRÔNICO QUE UTILIZAM TRÍTIO (“TRITIUM”) COMO
FONTE DE LUZ. Patente de invenção, compreendido por (i)
microcápsula(s) de trítio, ou formatos geométricos diversos
(ii) que possam ilustrar o logotipo de (iii) qualquer formato,
ou identificar o modelo (iv) com base em letras, símbolos e
números. A fixação das microcápsulas de trítio pode ser
executada por intermédio de ranhuras (v), sendo que estas
podem ser utilizadas para fixação de peças de trítio para
identificação do modelo (vi) ou para fixação e inserção do
logo do fabricante (vii). Opcionalmente, pode-se utilizar
adesivo (viii) para assegurar melhor resistência e fixação.
Mesmo AASIs de menores dimensões podem receber as
peças de trítio, cobertas por adesivo tanto para a
identificação do modelo (ix), quanto para fixação das
microcápsulas (x).
DISPOSITIVO ELETRÔNICO E DIGITAL PARA
CANCELAMENTO ATIVO DE RUÍDOS PARA SUBSTITUIR
CABINAS AUDIOMÉTRICAS NOS EXAMES DE
AUDIOMETRIA E AFINS, compreendido por uma capa
protetora acústica (1), concebida de material acusticamente
isolada acompanhada de arco de proteção ajustável (la), a
qual recobre os fones de ouvido (F) que integram usuais
equipamentos audiológicos (E), por dois microfones
externos (2), fixados externamente na capa (1), por dois
microfones internos (3) alojados em cada uma das orelhas
do paciente e que monitoram o sinal que segue a orelha do
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paciente, por dois alto-falantes sonda (4), montados em
conjunto os microfones (3), alojados entre cada uma das
orelhas e que enviam o complemento do ruído para cada
uma das orelhas, e por módulo eletrônico (5) de
processamento digital, o qual monitora o sinal que chega do
equipamento de diagnóstico (E), gerando o seu
complemento e o enviando a cada uma das orelhas do
paciente.
CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA GENÉRICA PARA
APARELHOS AUDITIVOS DIGITAIS, estrutura básica está
composta por microfone (14, híbrido ou chip eletrônico (2),
receptor (3), bobina telefônica (4), botão para troca de
programas de conforto ou memória (5) e controle de volume
(não ilustrado), configuração esta que constitui estrutura
básica única e padronizada (Ep), passível de ser empregada
na confecção de INÚMEROS modelos de AASIS (A), e a
qual também constitui plataforma aberta, possibilitando a
configuração/reconfiguração do aparelho (A) para qualquer
modelo de acordo com as reais necessidades do usuário,
sem a necessidade de abertura para acesso aos
componentes internos do AASI e sem troca de
componentes.
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DISPOSITIVO REPOSICIONADOR ODONTOLÓGICO.
MÉTODO DE CONFECÇÃO DO MESMO E PROCESSO
DE REPOSICIONAMENTO COMPREENDENDO O USO
DO MESMO. A presente invenção pertence ao campo dos
dispositivos reposicionadores odontológicos.
Especificamente, o dispositivo reposicionador da presente
invenção é também um dispositivo ortopédico, apresentando
a propriedade de promover simultaneamente o
reposicionamento da língua e a expansão da maxila. O
dispositivo da presente invenção permite ainda a
verticalização dos incisivos, o vedamento labial e a correção
da sobremordida e da sobressaliência. A presente invenção
encontra aplicação no campo da odontologia, medicina,
fonoaudiologia, fisioterapia, bem como em laboratórios de
prótese dentária.
SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CÂNCER DE
PRÓSTATA. Idealizado a fim de detectar o câncer de
próstata, visando reduzir o número de biópsias, assim
preservando o físico e o psicológico dos pacientes, além da
economia financeira, caracterizado por determinar dois
níveis expressão dos genes e seus produtos PGC e PSMA
como método de detecção de neoplasia em qualquer que
seja o tecido ou fluido a ser estudado em qualquer que seja
seu estado, com qualquer que seja o fixador e por qualquer
que seja o processamento, sendo estas células malignas
submetidas à extração do ácido ribonucleico (RNA) com uso
de Trizol ou kits comerciais, para a partir do cDNA realizar o
RT-PCR com a tecnologia de PCR em tempo real.
MOLDE VAGINAL PARA TRATAMENTO DE
INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA. Patente de
invenção para tratamento conservador de incontinência
urinária em mulheres portadoras de incontinência causadas
por esforços abdominais. O tratamento é representado pela
confecção de um molde da anatomia vaginal da própria
paciente quando em repouso e que, quando colocado no
interior da vagina, mantém de forma confortável sua
anatomia, permitindo a manutenção das condições
anatômicas ideais que evitam a perda urinária. Isto permite
tratamento definitivo para as mulheres impossibilitadas de se
submeterem a procedimentos cirúrgicos e temporários e
para aquelas que aguardam as condições ideais para
poderem ser operadas.
ABSORVENTE URINÁRIO MASCULINO. Patente de
invenção para um absorvente urinário masculino a ser
utilizado por homens que sofram de incontinência urinária,
que é compreendido por um compartimento exclusivo para
introdução/acomodação do pênis (11). Este compartimento
está aplicado ao corpo principal do absorvente (4) e que, por
sua vez, tem pregas longitudinais (6) as quais permitem
perfeita acomodação do saco escrotal do usuário no
absorvente. O corpo principal (4) desse absorvente está
composto por três camadas. A primeira ou interna (1) de
materiais que tem a função de permitir a permeabilidade da
urina num só sentido, segunda ou camada do meio (4)
composta de materiais absorventes contendo polímeros que,
quando em contato com a urina, a transformam em gel e a
terceira e última camada, o lado externo (5), é de filme
impermeável o qual não permite o vazamento de líquidos.
Sobre essa camada é aplicada uma camada de adesivo
termoplástico que, quando tem o papel de proteção retirado,
permite a aplicação do produto sobre a cueca.
DISPOSITIVO CÔNICO OCO FENESTRADO, constituído
por um cone de matéria plástica (1), com duas aberturas
circulares, uma grande com aro (5), a outra menor (1);
apresentando este pequeno funil, a parede (2) uma janela
arcada em uma das pontas (3) e aro com quinas para
segurar no manuseio com os dedos (4).

02/02/88

Não disponível.

02/02/88

Não disponível.

21/01/88

Não disponível.
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IMPLANTE COCLEAR COM TRANSMISSÃO ÓTICA
ATRAVÉS DE MEMBRANA TIMPÂNICA, com envio de
dados por via timpânica, para pacientes com surdez
profunda (neurossensorial) e que possuam parte do nervo
auditivo ainda intacto; dispositivo constituído de pequeno
processador de voz (A) que envia o estímulo a um
transmissor (B); modulado, é transmitido para o receptor
implantado (C), este recebendo ainda energia proveniente
do transmissor e, por fim, o receptor estimula a cóclea via
par de eletrodos, dando a sensação auditiva à pessoa.

MÉTODO DE RASTREAMENTO DOS CORTES/ PEÇAS
DE UM ANIMAL ABATIDO, VIA DNA. É descrito um método
baseado em dois elementos principais, os quais podem
identificar todos os dados (genéricos e específicos) de um
dado animal que é encaminhado ao abate, bem como
vincular tais dados, a partir do genótipo do animal, com a
carcaça do mesmo durante o processamento dos diversos
cortes/partes que são destacados deste em uma ou mais
mesas de refile. Desta forma, garante-se que cada um dos
cortes/partes esteja sempre vinculado ao animal original, por
meio do seu DNA, e que a etiqueta que identifica o dito
corte/parte contenha informações de acesso que
possibilitem o acesso a um banco de dados contendo todos
os dados (genéricos e específicos) relativos ao animal
abatido. O dito método compreende basicamente as etapas
de: coletar os dados genéricos e os dados específicos sobre
um animal a ser abatido e armazenar tais dados; extrair o
DNA do animal abatido e realizar a genotipagem do animal;
vincular os dados genéricos e os dados específicos do dito
animal com o seu genótipo, compondo, assim, um banco de
dados de referência do animal; inserir uma etiqueta/tag na
parte/peça/corte do animal abatido contendo um código
vinculado ao genótipo do animal; ler a dita etiqueta/tag, na
entrada de cada mesa de refile, quando do processamento
parcial ou final de qualquer parte/peça/corte do animal; e
imprimir uma etiqueta contendo ao menos o código do
genótipo do animal e embalar a peça/corte do animal com
dita etiqueta.
IMUNOTERÁPICO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA E
USO DE IMUNOTERÁPICO PARA MANUFATURA DE
MEDICAMENTO PARA USO NO TRATAMENTO DE
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CÂNCER. A presente invenção refere-se a um
imunoterápico que compreende uma cepa de
Mycobacterium bovis, Bacilius Calmette Guerin (BCG)
recombinante que codifica ao menos um antígeno de
Bordetella pertussis. A presente invenção refere-se também
a composições farmacêuticas que compreendem os
imunoterápicos descritos na presente invenção. A presente
invenção refere-se ainda ao uso dos imunoterápicos
descritos na presente invenção para a manufatura de
medicamentos com ação inflamatória e ativação inespecífica
do sistema imune para uso no tratamento ou prevenção de
câncer.
Idealizada a fim de obter uma vacina terapêutica para
pacientes com câncer, caracterizada por ser constituída por
um processo de transfecção de células primárias
competentes com RNA, que pode se dar por meio da
incubação das células com RNA ou eletroporação do RNA
nestas células, sendo que o RNA, seja ele qual for, pode ser
obtido pelos mais diversos métodos, de modo que as células
se tornam competentes por meio de lavagens sucessivas
com solução isotônica, consistindo num método que
aumenta a competência das células a serem transfectadas
com RNA.
Idealizada a fim de ser usada no combate ao melanoma
recidivado ou metastático, caracterizada por ser constituída
por uma composição compreendendo células
apresentadoras de antígeno dendríticas, obtidas de frações
concentradas de leucócitos mononucleares que são
coletadas de doadores saudáveis, onde as células
mononucleares são separadas, sendo lavadas e
ressuspensas, onde as células não aderidas (linfócitos) são
removidas e as células aderidas (monócitos) são
adicionadas a citocinas que induzem a diferenciação de
células mononucleares periféricas em células dendríticas,
sendo estas pulsadas in vitro e fundidas a células tumorais,
cujas células, produto desta fusão, são irradiadas e
utilizadas como vacina para aplicação via intradérmica em
pacientes com melanoma, com objetivo de indução
antitumoral do sistema imune.
KIT EMPREGADO NA CARACTERIZAÇÃO DE CÂNCER
DE PRÓSTATA E PROCESSO EMPREGADO NA
CARACTERIZAÇÃO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. A
presente invenção trata-se de kit empregado na
caracterização de câncer de próstata caracterizado por
compreender iniciadores específicos sintetizados a partir da
sequência genômica repetitiva que codifica as
hialuronidases e todos os reagentes necessários para a
realização da caracterização.
VACINA DE CÉLULAS HÍBRIDAS DENDRÍTICASTUMORAIS PARA O TRATAMENTO DE CARCINOMA DE
CÉLULAS RENAIS. Idealizada a fim de promover a indução
antitumoral do sistema imune, caracterizada por ser
constituída por uma composição que compreende células
apresentadoras de antígeno, fundidas a células tumorais
para aplicação em pacientes com câncer de células renais
(CCR) localizado de alto risco, recidivado ou metastático,
cuja indução antitumoral do sistema imune promove a
interação entre o receptor T e o peptídeo, e a expressão de
liberação de fatores coestimulatórios pelas DC (células
dendríticas) que interagem com os receptores específicos
das células T, desencadeando ativação, expansão e
diferenciação de células.
SISTEMA PARA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO EM
CLÍNICAS E DOMICÍLIOS. Idealizado a fim de proporcionar
a coleta rápida de DNA de forma rápida, fácil e segura, para
ser encaminhada via postal ao laboratório, caracterizado por
ser constituído por um kit para coleta rápida de DNA
composto por: um envelope (1) selado podendo ser vendido
individualmente ou junto a um medicamento, ou ser cedido
de forma avulsa em farmácias, clínicas, consultórios e
similares, sendo este inviolável por meio de lacre (2) e
dotado de autoadesivo, código de barra (3) e com sistema
pré-pago para envio rápido ao laboratório; contendo no
verso instruções de uso (4) para coleta do material pelo
próprio paciente; e internamente um conjunto de raspador
(5) para raspagem de mucosa oral e obtenção de células
das quais serão extraídos os DNA; um conjunto de cartões
papel-filtro (6) de absorção especial em cuja matriz o
material celular será transferido e o DNA preservado; e uma
ficha de pedido (7) do teste para preenchimento para
fornecimento das informações médicas e pessoais,
contendo consentimento esclarecido sobre o procedimento e
as restrições do teste e compromisso, confidencialidade da
informação genética e com propósitos legais.
SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CÂNCER DE
PRÓSTATA. Idealizado a fim de detectar o câncer de
próstata, visando reduzir o número de biópsias, assim
preservando o físico e o psicológico dos pacientes, além da
economia financeira, caracterizado por determinar dois
níveis expressão dos genes e seus produtos PGC e PSMA
como método de detecção de neoplasia em qualquer que
seja o tecido ou fluido a ser estudado em qualquer que seja
seu estado, com qualquer que seja o fixador e por qualquer
que seja o processamento, sendo estas células malignas
submetidas à extração do ácido ribonucleico (RNA) com uso
de Trizol ou kits comerciais, para a partir do cDNA realizar o
RT-PCR com a tecnologia de PCR em tempo real.
IMUNOTERÁPICO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA E
USO DE IMUNOTERÁPICO PARA MANUFATURA DE
MEDICAMENTO PARA USO NO TRATAMENTO DE
CÂNCER. A presente invenção refere-se a um
imunoterápico que compreende uma cepa de
Mycobacterium bovis, Bacilius Calmette Guerin (BCG)
recombinante que codifica ao menos um antígeno de
Bordetella pertussis. A presente invenção refere-se também
a composições farmacêuticas que compreendem os
imunoterápicos descritos na presente invenção. A presente
invenção refere-se ainda ao uso dos imunoterápicos
descritos na presente invenção para a manufatura de
medicamentos com ação inflamatória e ativação inespecífica
do sistema imune para uso no tratamento ou prevenção de
câncer.
KIT EMPREGADO NA CARACTERIZAÇÃO DE CÂNCER
DE PRÓSTATA E PROCESSO EMPREGADO NA
CARACTERIZAÇÃO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. A
presente invenção trata-se de kit empregado na
caracterização de câncer de próstata caracterizado por
compreender iniciadores específicos sintetizados a partir da
sequência genômica repetitiva que codifica as
hialuronidases e todos os reagentes necessários para a
realização da caracterização.
SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CÂNCER DE
PRÓSTATA. Idealizado a fim de detectar o câncer de
próstata, visando reduzir o número de biópsias, assim
preservando o físico e o psicológico dos pacientes, além da
economia financeira, caracterizado por determinar dois
níveis expressão dos genes e seus produtos PGC e PSMA
como método de detecção de neoplasia em qualquer que
seja o tecido ou fluido a ser estudado em qualquer que seja
seu estado, com qualquer que seja o fixador e por qualquer
que seja o processamento, sendo estas células malignas
submetidas à extração do ácido ribonucleico (RNA) com uso
de Trizol ou kits comerciais, para a partir do cDNA realizar o
RT-PCR com a tecnologia de PCR em tempo real.
APARELHO, EQUIPAMENTO E SISTEMA PARA
LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA PARA O
DIRECIONAMENTO, POSICIONAMENTO, LOCALIZAÇÃO
E MONITORAMENTO POR EQUIPAMENTO DE
ULTRASSOM. Utilizando o transdutor e aparelho de
ultrassom abdominal, fixado pelas duas pás ajustáveis, cuja
haste está acoplada ao fixador que tem base ajustável ao
equipamento de litotripsia extracorpórea, sendo o
mecanismo protegido por uma carenagem.
Patente de invenção para “ESFÍNCTER MECÂNICO PARA
CONTROLE DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, E
RESPECTIVA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO”, o esfíncter
(1) constituído por peça semianelar (2), com efeito “mola”,
em cujas extremidades livres se fixam duas fitas ou telas (3),
em material poroso e antiaderente, dispostas paralelamente
em uma relação à outra, sendo a fixação entre as referidas
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telas e a peça semianelar efetuada por meio de pontos de
adesivo apropriado, ou qualquer outro tipo de fixação
mecânica; dito esfíncter (1) é implantado na uretra (u) do
paciente, sendo que suas fitas ou telas (3) circundam a
mesma, exercendo pressão permanente sobre ela, o que
impede a saída involuntária da urina.
Os programas da Medicina III da USP contam com 175 orientadores. Destes, 23 possuem
depósitos de patentes.

Total de patentes = 60 (12 em parceria com ICT e 19 em parceria com empresas)

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 26. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade de São Paulo –
Ribeirão Preto em parceria com ICTs e empresas
#
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Resumo
Prótese de disco intervertebral cervical. Campo de aplicação:
saúde animal. A presente invenção é fundamentada no
desenvolvimento de uma prótese de disco intervertebral
cervical que visa tratar cães que apresentam a afecção
espondilomielopatia cervical (síndrome de Wobbler) disco
associada. A prótese foi idealizada com o principal objetivo
de manter mobilidade intervertebral enquanto proporciona
distração vertebral. A principal vantagem da invenção é a
criação de duas placas (abas) que repousam sobre os
corpos vertebrais cranial e caudal e recebem parafusos
bloqueados.
EQUIPAMENTO DE ENSAIO DE TRAÇÃO POR IMPACTO
EM ALTA VELOCIDADE E SISTEMA DE ENSAIO DE
TRAÇÃO POR IMPACTO EM ALTA VELOCIDADE. O
equipamento de ensaio de tração por impacto em alta
velocidade e o sistema de ensaio de tração por impacto em
alta velocidade conjugam a função de realizar ensaios
mecânicos de tração em alta velocidade e por impacto de
amostras biológicas ou não biológicas e/ou modelos
estruturais. Tal equipamento e sistema poderão ser
utilizados, por exemplo, na análise do comportamento
mecânico dos materiais a serem ensaiados (força máxima,
deformação e energia absorvida até a força máxima).
EQUIPAMENTO DE ENSAIO DE TORÇÃO POR ALTA
VELOCIDADE E ENSAIO DE TORÇÃO POR IMPACTO. A
presente invenção se refere a um equipamento (1) de ensaio
de torção de alta velocidade, que conjuga a função de
realizar ensaios mecânicos de torção em alta velocidade e
por impacto de corpos de prova e/ou modelos estruturais. As
principais propriedades mecânicas que serão obtidas são:
energia absorvida na torção, torque máximo, deformação e
deslocamento angular e tipos de fraturas de acordo com o
material ensaiado.
IMPLANTE COM PLATAFORMA PARA
DESCARREGAMENTO DE FORÇAS. Patente de invenção
pertence ao campo dos instrumentos cirúrgicos, dispositivos
ou métodos para osteossíntese, por exemplo, placas ósseas,
parafusos, pinos ou semelhantes. É compreendido por um
(1) provido de corpo principal (2) em formato cônico ou
cilíndrico com rosca (3), sendo que o referido implante (1)
compreende, sobre a extremidade superior do corpo
principal (2), uma plataforma (4) para descarregamento de
forças, provida de orifício longitudinal central (5) para atuar
como elemento auxiliar de fixação e posicionamento do
mesmo, sendo que dita plataforma (4) possui diâmetro
substancialmente maior que o diâmetro do corpo principal
(2). A plataforma (4) para descarregamento de forças é
acoplada ao implante (1) em forma de corpo único ou em
duas partes autoacopláveis.
O DISPOSITIVO DE ALERTA PARA MULETAS AXILARES
refere-se a um equipamento mecânico eletroeletrônico
desenvolvido para ser adaptado ou simplesmente encaixado
à estrutura de muletas axilares para utilização por pacientes
submetidos à reabilitação dos membros inferiores, no intuito
de auxiliar profissionais da saúde como fisioterapeutas e
ortopedistas na reabilitação de pacientes no pós-operatório
de quadril, joelho ou tornozelo, quando estes forem
submetidos a algum tipo de cirurgia, bem como no
tratamento de fraturas, lesões musculares, lesões de tendão
e ligamento ou na colocação de alguma prótese, viabilizando
medidas mais objetivas e confiáveis quanto ao controle de
descarga de peso e treinamento de pacientes.
Aparelho para Medição da Força Muscular Perineal,
caracterizado por estrutura básica eletromecânica composta
por duas (Fig. 01), quatro (Fig. 02), seis (Fig. 03) ou oito (Fig.
04) hastes de compressão, que respectivamente deverão
possuir uma, duas, três ou quatro célula(s) de carga
interligada(s) a um microprocessador que permite a
interpretação do(s) sinais captados pela(s) célula(s) de carga
e visualização num visor de LCD (Fig. 05), com escala com
efeitos luminosos de acordo com a contração máxima
sustentada pela paciente, extensores das hastes de
compreensão (liig. 06, 07, 08 e 09), variáveis de acordo com
a estrutura básica do aparelho, com diferentes espessuras
(Fig. 06a, 06b, 06c, 06d, 06e, 06f, 07a, 07b, 07c, 07d, 07e,
07f, 08a, 08b, 08c, 08d, 08e, 08f, 09a, 09b, 09c,09d, 09c,
090) que permitem fácil adaptação por encaixe ao aparelho e
utilização em pacientes, variável conforme respectivas
anatomias pélvicas e um suporte guia de utilização (Fig. 12)
para avaliação, tratamento e prevenção de disfunções
musculares do trato urogenital feminino quanto a patologias
como incontinência urinária, ruptura perineal pós-parto,
retocele, cistocele e disfunção sexual.
A presente invenção refere-se ao campo dos dispositivos
destinados à aferição de torque. Em especial, o dispositivo
da presente invenção é um torquímetro que compreende um
dispositivo que permite a modulação do sentido do torque e
um dispositivo digital capaz de aferir o torque aplicado.
Especificamente, o torquímetro da presente invenção é um
torquímetro utilizado na inserção/remoção de implantes
ortopédicos.
SIMULADOR DE FORÇAS EM MANCHE DE AERONAVE.
Simulador de forças em manche de aeronave,
compreendendo quatro sistemas integrados (2.2) fixados de
modo articulado em uma extremidade ao manche (1.3) e na
outra extremidade as bases de apoio de articulação (3.8),
cada sistema integrado (2.2) composto de um tubo cilíndrico
(3.6), uma mola de compressão (3.4) e uma célula de carga
(3.12) fixada a uma base de fixação (3.9) pelo parafuso de
ajuste (3.13).
APOIO DE ANTEBRAÇOS. Que apresenta características
próprias em sua finalidade, constituído por quatro peças que,
interligadas, resultarão em um apoio de antebraços com
movimentos circulares, corrigindo a postura do usuário, o
que evita lesões musculares.
MEDIDOR DE FORÇAS MUSCULARES. Que apresenta
características próprias em sua finalidade, com tecnologia
nacional, para recuperação de lesões musculares, com
avaliação técnica e científica de médicos, fisioterapeutas,
preparadores físicos, podendo sua instalação ser em
clínicas, hospitais e academias.
FIXADOR EXTERNO TORCIONAL. Trata-se de um fixador
torcional composto por caixa redutora (1), eixos (2 e 3),
transdutor (4) juntas (5), suportes de pinos (6), pinos (7 e
10), coroa (8), parafusos (9), extensômetros (11), fios (12) e
furos (13,14,15 e 16) e gabarito (17) para uso no tratamento
de correções de deformidades ósseas rotacionais, a ser
utilizado na medicina, no campo da ortopedia.

Resultados

PI 11052198

Universidade
de São Paulo

14/12/11

Universidade
de São Paulo
MU
8902639-0

25/08/09
Trautec
Equipamento
s Cirúrgicos

03

MAURICIO
KFURI JÚNIOR

PERMANENTE

APLICADA AO APARELHO
LOMOMOTOR

2

MU
8201737-9

Maurício
Kfuri Júnior

05/06/02

04

ROSANA MARIA
DOS REIS

PERMANENTE

GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

1

BR 10 2013
019213 9

Universidade
de São Paulo

29/07/13

05

ANDREA CARLA
CELOTTO

PERMANENTE

MEDICINA (CLÍNICA
CIRÚRGICA)

1

PI 08026882

ACEF S/A

25/06/08

06

HÉLIO RUBENS
MACHADO

PERMANENTE

MEDICINA (CLÍNICA
CIRÚRGICA)

1

MU
6401954-3

Hélio Rubens
Machado

26/11/84

Universidade
de São Paulo

C1 03015475

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado de
São Paulo

09/05/06

Universidade
de São Paulo
07

RICARDO
SANTOS DE
OLIVEIRA

PERMANENTE

MEDICINA (CLÍNICA
CIRÚRGICA)

2

PI 03015475

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado de
São Paulo

19/05/03

Sérgio
Henrique
Ferreira

08

ANDRÉ MARCIO
VIEIRA
MESSIAS

PERMANENTE

OFTALMOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA DE CABEÇA E
PESCOÇO

1

PI 03037070

09

ANTONIO
AUGUSTO
VELASCO E
CRUZ

PERMANENTE

OFTALMOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA DE CABEÇA E
PESCOÇO

1

BR 10 2012
001751 2

André Márcio
Vieira
Messias

Universidade
de São Paulo

18/08/03

26/01/12

128

HASTE FEMORAL PEDIÁTRICA. A presente invenção
refere-se a uma haste femoral pediátrica metálica transfixada
por parafusos de bloqueio. A haste da presente invenção é
uma haste intramedular curta para ser aplicada em uma
população específica de pacientes pediátricos, que são
portadores de sequela de paralisia cerebral e que
necessitam ser submetidos à cirurgia para correção de
deformidade no fêmur.
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO SOLIDÁRIA DE CHAVE E
PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA. Conjunto para fixação
solidária de chave e parafuso de interferência em que a
chave canulada inclui um elemento de preensão em forma
de “T” em uma extremidade da mesma e um recesso
hexagonal na outra extremidade da mesma; a haste
canulada apresenta na extremidade distal da mesma um
setor com passos de rosca externa à esquerda e na
extremidade proximal da mesma uma orca de preensão; o
parafuso de interferência apresenta em uma de suas
extremidades um hexágono proeminente para encaixe no
recesso hexagonal da chave canulada.
CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA
IMPLANTAÇÃO DE PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA
PARA ESTABILIZAÇÃO ÓSSEA DAS FRATURAS.
Composto pelo parafuso de interferência (1), pela chave de
acionamento preferencialmente em forma de “T” (2) e pela
haste de guia (3), o parafuso de interferência (1) possuindo
rosca (4) em toda sua extensão e com ligeira conicidade no
terminal (5), tendo na extremidade um hexágono externo (6)
dotado de furo roscado (7) com rosca à esquerda, com o
qual é comunicante um canal (8) que se estende até a
extremidade oposta, a chave de acionamento (2) estando
definida por uma delgada peça roliça e comprida (9), dotada
de canal passante (10) em toda a sua longitude e tendo na
extremidade um setor rosqueado (11) com rosca à esquerda,
em concordância com o furo roscado (7) do parafuso de
interferência (1) e estando acoplada perpendicularmente no
centro de um manipulador (12), e a haste de guia (3)
consistindo de uma delgada vareta roliça cujo diâmetro é
menor que o do canal (10) da chave de acionamento e do
canal (8) do parafuso de interferência, podendo desta
maneira ser encaixado livremente nos mesmos.
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA PARA CRIOPRESERVAÇÃO
DE SÊMEN; SEU PROCESSO DE PREPARAÇÃO E USO.
A presente invenção trata de composição sintética para
criopreservação de sêmen que compreende um regulador de
osmolaridade, um lipídio; um diluente e excipientes; seu
processo de preparação e uso.
Processo de obtenção de ácido rosmarínico (AR) e de
derivados semissintéticos a partir da espécie vegetal
Origanum vulgare e formulações para o tratamento de
diabetes contendo tais substâncias. O valor científico está
nas extraordinárias descobertas sobre as plantas,
contribuindo efetivamente para purificar as aplicações
empíricas, fazendo com que a fitoterapia se torne digna de
maior crédito popular. O diabetes é considerado uma
síndrome quanto à etiologia e à patogênese, caracterizada
por alterar a homeostase do organismo, por distúrbios
metabólicos complexos e primários dos carboidratos, que
envolvem secundariamente, porém de forma importante,
lipídeos e proteínas. Tem sido constatado que muitas
substâncias extraídas de plantas reduzem o nível de glicose
no sangue. A grande diversidade de classes químicas indica
que uma variedade de mecanismos de ação deve estar
envolvida na redução do nível de glicose no sangue. Assim,
a presente investigação buscou avaliar a atividade
hipoglicemiante da infusão, extrato hidroalcoólico da espécie
vegetal Origanum vulgare, bem como da substância isolada
– ácido rosmarínico frente a ratos diabéticos induzidos por
aloxana. Apesar dos antidiabéticos orais e da insulina
apresentarem efeitos eficazes na terapêutica do diabetes,
estes possuem efeitos colaterais que dificultam seu uso,
além de seu elevado custo. Portanto, a busca por plantas ou
compostos naturais que apresentam atividade
hipoglicemiante vem suprir a necessidade com novos
compostos ativos, menos tóxicos e, possivelmente, mais
acessíveis à população.
Não disponível.
COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA TRATAR
PATOLOGIA FÚNGICA COMPREENDENDO LECTINA
KM+, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA PREVENIR
PATOLOGIA FÚNGICA COMPREENDENDO LECTINA
KM+, USO DE LECTINA KM+ PARA PREPARAR
MEDICAMENTO PARA TRATAR PATOLOGIA FÚNGICA,
USO DE LECTINA KM+ PARA PREPARAR
MEDICAMENTO PARA PREVENIR PATOLOGIA FÚNGICA.
A presente invenção trata de composição farmacêutica para
tratar patologia fúngica compreendendo lectina KM+. A
invenção compreende, também, o uso de lectina KM+ para
preparar medicamento para tratar patologia fúngica.
COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA PREVENIR E
CICATRIZAR LESÕES EPITELIAIS, COMPOSIÇÃO
FARMACÊUTICA IMUNOMODULADORA, COMPOSIÇÃO
FARMACÊUTICA, PARA TRATAR TOXOPLASMOSE
COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, COMPOSIÇÃO
INSETICIDA, INSETICIDA, USO DE LECTINA KM+ PARA
TRATAR CICATRIZAÇÕES, USO DE LECTINA KM+ PARA
TRATAR TOXOPLASMOSE, USO DE LECTINA KM+ PARA
PREPARAR MEDICAMENTO PARA TRATAR
TOXOPLASMOSE USO DE LECTINA KM+ PARA
PREPARA MEDICAMENTOS IMUNOMODULADOR, USO
DA LECTINA KM+ PARA PREPARAR MEDICAMENTO
ANTIBACTERIANO, USO DA LECTINA KM+ PARA
PREPARAR MEDICAMENTO ANTIVIRAL, MÉTODO DE
EXPRESSÃO, VETOR DE DNA, ORGANISMO
RECOMBINANTE, SEQUÊNCIA DE NUCLEOTÍDEOS,
PROTEÍNAS, ANTICORPO E PLASMÍDEO. A invenção trata
de uma composição farmacêutica compreendendo lectina
KM+ para prevenir e cicatrizar lesões epiteliais. A invenção
compreende, também, o uso de lectina KM+ para preparar
medicamento.
SISTEMA COMPUTADORIZADO DE ANÁLISE DA
HIPERALGESIA EM RATOS POR TRATAMENTO DE
IMAGEM. Sistema computadorizado que utiliza, para seu
desenvolvimento, um software específico com aplicativos
para ambiente preferencialmente Windows e com
componentes de interface com o usuário para atuação em
equipamentos e ferramentas de hardware conhecidos do tipo
microcomputador, placa de captura de vídeo, câmera de
vídeo e pedal de acionamento conectado ao PC pela porta
paralela (LPT1); para se monitorar o movimento palpebral do
rato, o queixo do mesmo é marcado com uma pequena
marca azul sendo, a seguir, filmados com a câmera de vídeo
posicionada em baixo da mesa (transparente) de forma que
seu eixo longitudinal fique ao longo das linhas de pontos e
sua transversal permaneça ao longo das colunas; dito
software utiliza como referencial de cálculo e leitura as
imagens geradas a partir da pequena marca azul pintada no
queixo do rato; após a captura das imagens, uma delas é
congelada, ficando o sistema pronto para iniciar a leitura do
movimento palpebral do rato, dando acionamento ao pedal
que aciona o embolo de pressão e um cronômetro; o
software calcula para cada frame recebido (30/seg) e
identifica a posição central da marca azul da imagem, o que
fornece um valor escalar da posição do queixo do animal a
cada frame, com esta posição, e sabendo-se que este valor
em pixel tem correlação linear fixa com a posição em
milímetro sobre a mesa de teste, faz-se o cálculo da
derivada da posição em relação ao tempo em que cada
frame foi adquirido, ou seja, a velocidade do queixo do
animal, no sentido longitudinal, ponto a ponto.
IMPLANTE ORBITÁRIO INTEGRÁVEL PERFURADO. A
presente invenção refere-se a um implante orbitário
integrável perfurado de polimetilmetacrilato que compreende:
duas partes (1 e 2) ocas, onde: a parte posterior (1) tem
formato de hemiesfera e é toda perfurada com furos (4); e a
parte anterior (2) tem formato de hemiesfera ou calotas
esféricas de dois outros tamanhos menores,
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correspondentes a 75% e 50% da hemiesfera e apresenta
uma superfície lisa.
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Os programas da Medicina III da USP – Ribeirão Preto contam com 78 orientadores.
Destes, 13 possuem depósitos de patentes.

Fonte: Elaborado pelo autor
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MICROPARTÍCULAS, MÉTODO DE PRODUÇÃO DAS
MESMAS, COMPOSIÇÕES OFTALMOLÓGICAS E USO. A
presente invenção trata das micropartículas que
compreenderem um polímero, entre 0,5 e 200 UI/mL (p/v),
de um agente regulador da glicemia ou um análogo deste; do
método de produção das mesmas, das composições
oftalmológicas que são consistidas das micropartículas que
compreenderem um polímero, entre 0,5 e 200 UI/mL (p/v),
de um agente regulador da glicemia ou um análogo deste,
um tensoativo e um ou mais solventes; e ao uso de tais
composições oftalmológicas.
SISTEMA PARA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA DE
DISTÚRBIOS METABÓLICOS ATRAVÉS DA ASSINATURA
TÉRMICA. A presente invenção se refere a um equipamento
de alta precisão para registro das variações calorimétricas
decorrentes de processo patológicos. Tais registros são
realizados com base na crescente elevação da temperatura
em áreas próximas ao centro térmico localizado no sistema
nervoso central em consequência de um aquecimento
passivo realizado por isolamento térmico.
FORMULAÇÃO DE MEDICAMENTO NA FORMA DE
COLÍRIO DE INSULINA PARA OLHO SECO. Nova
formulação de um medicamento na forma de colírio, para ser
aplicado localmente em indivíduos com olho seco que,
devido às suas características, permite a sua distribuição
entre os tecidos da superfície ocular, aumentando o
metabolismo celular e a restauração da atividade dessas
células, antes deprimida pela carência de fatores inotrópicos
que foram cronicamente reduzidos em virtude do menor
carreamento, decorrente da diminuição da lágrima.
ARTICULADORES NÃO ARCON E ARCON
COMPREENDENDO MELHORIAS EM SUAS HASTES E
PINO INCISAL. O presente pedido de modelo de utilidade
descreve uma modificação realizada na haste da peça que
representa o Ângulo de Bennett nos articuladores dentais do
tipo Não Arcon, resultando em uma melhoria funcional para
os articuladores dentais. Paralelamente, o princípio da tal
haste modificada também pode ser aplicado em substituição
ao pino incisal dos articuladores dentais Arcon ou Não
Arcon.
DISPOSITIVO COM NÍVEL DE BOLHA PARA
POSICIONAMENTO DO MODELO DA ARCADA SUPERIOR
NO ARTICULADOR DENTÁRIO E MÉTODO PARA A
REALIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO MODELO DA
ARCADA SUPERIOR. A presente invenção aplica-se a um
dispositivo para posicionar o modelo da arcada superior do
paciente, em qualquer articulador dentário ARCON ou NÃO
ARCON, sem o arco facial, utilizando-se dos benefícios que
o uso de um nível de bolha oferece quanto ao fornecimento
da horizontal verdadeira, obtida a partir da posição natural da
cabeça (PNC) do paciente e um método para a realização do
posicionamento do modelo da arcada superior.
DISPOSITIVO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA DE
TALIDOMIDA E USO EM DOENÇAS OCULARES
CAUSADORAS DE NEOVASCULARIZAÇÃO. A presente
invenção consiste em um dispositivo para a administração
prolongada de talidomida, a qual está incorporada em um
sistema monolítico composto por uma matriz à base de
polímero biodegradável da classe dos poliésteres. O
dispositivo é, preferencialmente, na forma de um implante e
a administração deste fármaco é realizada,
preferencialmente, pela via intraocular. Esse dispositivo pode
ser utilizado no tratamento de doenças oculares causadoras
de neovascularização, dentre as quais a retinopatia diabética
e a degeneração macular são as mais frequentes.
PORTA-GUARDANAPOS COM DISPOSITIVO
ELETRÔNICO PARA INSERÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE
IMAGENS PUBLICITÁRIAS, a presente patente de invenção
se refere a um Porta- Guardanapos (1) desenvolvido de
forma a possibilitar a fixação de um dispositivo eletrônico
(21) para inserção e visualização de imagens publicitárias,
para ser utilizado sobre as mesas (M) de bares, restaurantes
e outros, como suporte para o fornecimento de guardanapos
aos clientes e, também, como meio de divulgação publicitária
diretamente na Tela (5) onde poderão ser inseridos arquivos
eletrônicos através de uma porta USB ou mesmo por
alimentação via wireless ou similar, além de contar com
LEDs (10) indicativos, na cor verde e vermelha, para
sinalizar a aceitação ou não do serviço de fornecimento de
alimentos em locais com sistema de rodízio, tudo isso em
uma Estrutura (2) com uma Aba frontal (3) com um Recuo
frontal (3A) formando um Espaço (8) onde serão
armazenados os Guardanapos, sendo que a parte de trás da
dita Estrutura (2) conterá uma Abertura vazada (18) e
entalhes em baixo relevo (26) em todas as laterais, para
encaixe do Dispositivo eletrônico (21), cuja alimentação
elétrica será por meio de pelo menos uma Bateria (22)
devidamente interligada por uma Fiação (F) e sua recarga
será feita por meio de um Pino fêmea (12) instalado no
interior de um dos Pinos suporte (11).
DISPOSITIVO BIODEGRADÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO
INTRAOCULAR DE FÁRMACOS. A presente invenção diz
respeito a processo de produção de formulação farmacêutica
capaz de tratar degenerações retinianas e doenças do
segmento posterior do bulbo do olho, tais como retinopatia
diabética; degeneração macular ligada à idade; retinite por
citomegalovírus; endoftalmite; uveítes. A dita formulação
compreende um sistema monolítico do ativo composta por
um matiz à base de polímero biodegradável da classe dos
poliésteres. A formulação é aplicável para administração pela
via intraocular. O dispositivo biodegradável em questão pode
veicular um ou mais fármacos das classes dos corticoides,
como a dexametasona, a prednisolona e a triancinolona,
anti-inflamatórios não-esteroidais, antibióticos, agentes
imunossupressores, como a ciclosporina e o tacrolimus e
agentes antiproliferativos.

Total de patentes = 29 (24 em parceria com ICT e 02 parcerias com empresas)
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Tabela 27. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro em parceria com ICTs e empresas
#

Profissional
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03
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1

Documento

Titular
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08
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FISIOPATOLOGIA E
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O programa Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas da Medicina III conta com 11
orientadores. Destes, 2 possuem depósitos de patentes.

1

PI 1004316-0

Armando
Ubirajara
Oliveira
Sabaa Srur

21/07/10

Resumo
BISTURI TUBULAR PARA OPERAÇÕES PREPUCIAIS EM
BOVINOS. A presente patente de invenção tem por objetivo
um instrumento de corte cirúrgico para desviar pênis bovino
e uma técnica cirúrgica da feitura de rufião com a finalidade
de produzir mínima invasão cirúrgica, preservando ao
máximo os tecidos e elementos nobres na região prepucial,
com aplicação no campo cirúrgico/reprodutivo.
TECNOLOGIA DE OBTENÇÃO DE CASCA DE OVO DE
AVES DOMÉSTICAS EM PÓ PARA O CONSUMO
HUMANO E/OU ANIMAL. Patente de tecnologia para
obtenção de casca de ovo de aves doméstica,
especialmente de galinha (Gailus gailus, L), em pó isenta de
microrganismos prejudiciais à saúde humana e indicadores
de contaminação fecal, destinada à alimentação humana
e/ou ração animal, com alto teor de cálcio, podendo ser
comercializada em cápsulas, sachês e/ou a granel para ser
utilizada como insumo para os mais variados produtos
alimentícios. Preparada através da lavagem das cascas de
ovos em água corrente ou sob pressão até a remoção
completa das sujidades macroscopicamente visíveis. Em
seguida, são imersas em água contendo agente
emulsificante, como dodecilbenzeno sulfonato de sódio,
goma arábica ou detergente neutro, nas concentrações que
sejam efetivas na remoção da porção lipofílica e permitir a
efetiva ação do sanitizante hidrofílico. Depois da drenagem
máxima da solução emulsificante, as cascas são imersas
em água em ebulição. Após drenagem máxima da água de
cocção e arrefecimento das cascas até a temperatura
ambiente são imersas em água clorada com gás cloro, ou
hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio, sendo o pH
ajustado para o intervalo entre 7 (sete) a 4 (quatro) com
ácido clorídrico PA ou comercial. Posteriormente à
drenagem da água clorada, as cascas são imersas em água
declorada até a remoção total do cloro residual livre (CRL)
que é avaliado por métodos colorimétricos e de fácil e
rápida execução. Após a remoção total do CRL, a drenagem
máxima da água declorada das cascas é realizada com
auxílio de centrífugas ou de recipientes perfurados que
permitam o escoamento da mesma. Devidamente
higienizadas, as cascas são submetidas à secagem natural
ou com auxílio de desidratadores tipo túnel ou estantes,
com circulação de ar aquecido a temperatura até 100
5<198>C. Depois de desidratadas, são trituradas com
auxílio de moinho de facas, martelo ou abrasão até que as
partículas atravessem peneiras de malhas até 0,25 mm. O
pó obtido é acondicionado em sacos de polietileno com alta
barreira ao vapor d'água, potes de vidros ou plásticos
hermeticamente fechados e armazenados à temperatura
ambiente e na presença ou ausência de luz, bem como em
embalagens menores como sachês ou cápsulas. Cada 100
g de produto, segundo análise centesimal, apresenta
composição média de contem 1 3490O,0274 g de umidade,
91,9600O,2218 g de resíduo mineral fixo, 4 36930,3977 g
de proteína bruta, 8,11 g de carboidratos totais,
0,78370,0560 de lipídios e 30,68234,9069 Kcal, além de
30263,72 mg de cálcio.

Total de patentes = 2 (1 em parceria com ICT/sem parceria com empresa)

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 28. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Estadual Paulista Júlio
De Mesquita Filho/Botucatu em parceria com ICTs e empresas
#

Profissional

Regime

Área técnica

Patentes

Documento

MU 91022126

Titular

Fausto
Viterbo De
Oliveira Neto

Data de depósito

16/11/11

Antoine Jean
Henri Robert
Fausto
Viterbo de
Oliveira Neto
PI 9402700-5

13/07/94
Silvio Antonio
Zanini

01

FAUSTO
VITERBO DE
OLIVEIRA
NETO

PERMANENTE

BASES GERAIS DA
CIRURGIA

12

PI 9103724-7

PI 8605456-2

PI 8602841-3
MU 66009804
PI 8601608-3

Universidade
Estadual
Paulista Júlio
de Mesquita
Filho

Fausto
Viterbo de
Oliveira Neto
Fausto
Viterbo de
Oliveira Neto
Fausto
Viterbo de
Oliveira Neto
Fausto
Viterbo de
Oliveira Neto

29/08/91

Resumo
DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM INSTRUMENTOS DE
RITIDECTOMIA. O presente pedido de modelo de
utilidade refere-se a uma disposição introduzida em um
instrumento cirúrgico, mais precisamente a um
instrumento utilizado em deslocamento facial durante
operações de ritidectomia, compreendendo um par de
hastes pivotadas unidas através de uma articulação
central, através de um pino, sendo que as hastes projetam
respectivamente alças de pega. As ditas alças
compreendem, em sua região interna, molas em forma de
lâminas, permitindo a realização de operações de
deslocamento através de movimentos de preensão das
mãos.
Patente de invenção “DISPOSITIVO EXPANSOR
ÓSSEO”. Descreve-se um dispositivo expansor ósseo
constituído por um conjunto que compreende o dispositivo
ou corpo expansor (2) conectado a uma válvula (3) por um
tubo flexível (4). O dispositivo ou corpo (2) é
substancialmente cilíndrico, tendo uma pluralidade de
cintas (10) dispostas horizontal e equidistantemente ao
longo do eixo longitudinal do corpo, formando uma
pluralidade de espaçamentos (11) entre as mesmas. Ao
injetar um veículo qualquer escolhido, tal como água, ar
ou soro fisiológico no interior da válvula (3), o dispositivo
(2) será inflado, especificamente, os espaçamentos (11).
Deste modo, o dispositivo (2) irá exercer uma pressão no
osso da mandíbula ou qualquer osso proporcionando uma
distensão do mesmo.
A presente invenção trata de um produto denominado cola
de fibrina, de grande eficácia, utilizada em várias
indicações na área médica, bem como de um processo
para sua preparação. A cola de fibrina derivada de veneno
de cobra, segundo a presente invenção, compreende uma
SOLUÇÃO I e uma SOLUÇÃO II, consistindo a
SOLUÇÃO I de uma fração de veneno de cobra liofilizado,
diluída em água bidestilada até atingir concentração entre
80-90 microgramas/ml, sendo para cada parte desta
diluição adicionados vinte partes de uma solução de um
sal de cálcio a 400 microgramas/ml e consistindo a
SOLUÇÃO II em um crioprecipitado obtido a partir de
plasma fresco congelado a -20 °C, o qual deve conter, em
média, 150-250 mg de fibrogênio, 80-120 unidades do
fator VIII, 20%-30% do fator XIII, 40-70 unidades do fator
“von Willibrand” e de 50-60 mg de fibronectina.
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Os programas da Medicina III da UNESP – Botucatu contam com 64 orientadores.
Destes, 4 possuem depósitos de patentes.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Universidade
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Adriano Dias
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Total de patentes = 18 (4 em parceria com ICT / sem parceria com empresa)

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE HEPARINA
NÃO FRACIONADA DE ALTO PESO MOLECULAR,
HEPARINA NÃO FRACIONADA DE ALTO PESO
MOLECULAR E USOS DA MESMA. Presente invenção
refere-se ao processo de desenvolvimento de orna
heparina neofracionada de alto peso molecular. A mesma
é produzida por filtração por peso molecular em tubo de
concentração e purificações moleculares, utilizando
heparina não funcionada (HNF) que possui um pool de
moléculas de variados pesos moleculares (5000 a 33000
Da) e, então, elimina a fração de baixo peso, pois o filtro
elimina as moléculas menores que 1000 Da, restando
heparina de alto peso molecular. Experimentos in vitro,
preliminares, comprovaram que células tumorais
apresentaram significativa diminuição celular ao frasco de
cultura.
USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA PARA ELIMINAR
VASOS SANGUÍNEOS. Refere-se a presente patente de
invenção no uso da terapia fotodinâmica para eliminar
vasos sanguíneos – varizes, microvarizes, hemangiomas
e telangiectasias, utilizando fotossensibilizadores com
grande seletividade aos vasos, sendo minimamente
invasivo, destruindo-os sem causar danos aos demais
tecidos adjacentes.
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE PARA
ANGIOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA. Refere-se a
presente invenção a uma bomba injetora de contraste
pneumática, estéril e descartável, em plástico, que
compreende base em “U” para fixação da seringa
propulsora e seringa injetora alinhadas em posição com
os respectivos êmbolos em contato; tubo de plástico 3/8”
conectado à rede de ar comprimido ou de oxigênio e à
seringa propulsora. Este tubo é intercalado por conector
plástico em “Y”, com um dos seus ramos abertos ao
exterior. A oclusão do ramo aberto com o dedo introduz
pressão pneumática na seringa propulsora, cujo êmbolo,
ao deslocar-se para fora da mesma, impulsiona o êmbolo
da seringa injetora.
APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM FILTRO
INTERNO DE VEIA CAVA, onde um filtro interno de veia
cava que permanece alinhado em relação ao eixo
longitudinal da VCI, sem causar perfuração, e sem perder
as demais características benéficas do filtro convencional,
tais como: pouca frequência de migração, pouca
trombogenicidade, pouca reação tecidual e alto índice de
captura de êmbolos in vitro.
ASSENTO DE VASO SANITÁRIO. A patente de modelo
de utilidade para assento de vaso sanitário, que é
compreendido por assento oval, composto de bordas
externa e interna, a externa ficará posicionada paralela ao
beiço do vaso do lado de fora, a interna um pouco pra
dentro do beiço do vaso, o assento possui furo no meio
pouco menor que o beiço do vaso, também oval, ambos
acompanham o desenho do beiço do vaso destinado a se
apoiar na beirada do vaso, com a função de isolar a pele
humana do beiço do vaso, de tampa destinada a fechar a
boca do vaso, de eixo destinado a segurar as partes, de
parafusos cuja função são de prender o eixo, e de
conjunto de regulagem que regula o tempo de subida do
assento do vaso sanitário, de molas que é o grande
destaque do pedido, e contra peso localizado na ponta da
tampa do assento, cuja definição do mesmo é de, quando
baixada a tampa, manter a boca do vaso fechada. A
patente de modelo de utilidade tem por objetivo corrigir o
problema da urina no assento do vaso sanitário.
ROTOR COM PÁS CURVAS PARA EXAUSTOR COM
SAÍDA TANGENCIAL. Trata de um rotor (1) montado no
caracol (2) do exaustor (3) cujo destaque são as pás (4)
curvas, conferindo uma concavidade (5) no lado da
entrada do ar que, por sua vez, é extravasado pelo bocal
(6) de saída de alinhamento tangencial (X) às referidas
aos vértices das pás (4).
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1

Documento
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BR 10 2014
028514 8

Universidade
de São Paulo

17/11/14

MU 91008590

Universidade
Estadual de
Campinas

14/04/11

Gilson
Barreto

MU 91004330

02

ALFIO JOSÉ
TINCANI

PERMANENTE

CIÊNCIAS DA CIRURGIA

28/03/11

DISPOSITIVO DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL DA BAIXA
PRESSÃO INTERMITENTE COM VIA DE ASPIRAÇÃO.
Novo dispositivo de intubação orotraqueal de baixa pressão
intermitente, o qual também apresenta uma via aspiração de
secreções, tendo como objetivo substituir o tubo orotraqueal
utilizado atualmente para ventilação mecânica de pacientes
que necessitem desse suporte, evitando que o paciente se
sufoque ou contamine com secreções que inequivocamente
possam ser aspiradas para os pulmões que causam
pneumonia, para ser utilizado na vigência médica ou em
procedimentos cirúrgicos eletivos sob anestesia geral.

08/11/07

DISPOSITIVO DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL DA BAIXA
PRESSÃO INTERMITENTE. Nova invenção referente a um
novo dispositivo de intubação orotraqueal de baixa pressão
intermitente, o qual tem como objetivo substituir o tubo
orotraqueal utilizado atualmente para ventilação mecânica
de pacientes que necessitem desse suporte, quer seja na
vigência médica ou em procedimentos cirúrgicos eletivos
sob anestesia geral.

Almerio
Aguiar Melo
Filho
Alfio José
Tincani
Antônio
Augusto
Lagazzi
Ruette

5

Gilson
Barreto
MU 87023920

Almerio
Aguiar Melo
Filho
Alfio José
Tincani

03

ANGELA
CRISTINA
MALHEIROS
LUZO

PERMANENTE

CIÊNCIAS DA CIRURGIA

PI 0605702-0

Universidade
Estadual de
Campinas

21/12/06

DISPOSITIVO PARA DRENAGEM DE FLUIDOS PLEURAIS
E SISTEMA PARA DRENAGEM UTILIZANDO O MESMO. A
presente invenção se refere a um dispositivo para drenar
fluidos, gasosos ou líquidos, presentes no tórax devido à
ocorrência de alguma lesão direta ao tórax ou a algum órgão
relacionado diretamente aos pulmões, dito dispositivo,
compreendendo um suporte rígido de geometria cônica (2)
com uma primeira extremidade alargada (4) e uma segunda
extremidade cilíndrica (5). Um dispositivo adicional de
cobertura (3) provido, em sua extremidade superior externa,
de um ducto central (7) para acoplamento de um tubo
condutor flexível (8), o dreno, e em sua extremidade inferior
interna de um encaixe perfeito para uma válvula de vedação
(9).

PI 8904226-3

Universidade
Estadual de
Campinas

23/08/89

Não disponível.
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Boschero
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2

04

ANTONIO
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FALCÃO
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1

BR 10 2012
021143 2

Universidade
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Campinas

23/08/12
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CASSIO LUIS
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1

BR 10 2012
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Universidade
Estadual de
Campinas

31/10/12

Universidade
Estadual de
Campinas
BR 10 2014
032355 4
06

CLAUDIO
SADDY
RODRIGUES
COY

PERMANENTE

CIÊNCIAS DA CIRURGIA

Resumo
APARELHO E MÉTODO BIOMECÂNICOS PARA
AVALIAÇÃO DE ESPASTICIDADE DE MEMBROS
SUPERIORES EM LESADOS MEDULARES. A presente
invenção se refere a um aparelho e método biomecânicos
para avaliação de espasticidade de membros superiores em
relação à articulação do punho em lesados medulares. O
referido aparelho compreende uma base (14), três pés (15),
quatro parafusos (16), plataforma (17), faixa elástica (18),
barra em L (19), barra horizontal (20), atuador (21), peça A
(22), peça B (23), peça C (24), peça D (25), chave de fim de
curso (26), sensor de filme (27), caixa (28), suporte de
sustentação (29), eletrogoniômetro de fibra óptica (30),
esticador (31), grampo (32) e acelerômetro (33). O método
promove a extensão do punho, realizando simultaneamente
a aquisição de dados provenientes de transdutores que
coletam as variáveis cinéticas envolvidas, proporcionando
um resultado objetivo. O movimento de extensão do punho é
realizado de modo passivo, possibilitando a aplicação da
avaliação em pessoas com qualquer nível de lesão medular.
MACA HOSPITALAR COM SISTEMA DE FREIOS PARA
DIRIGIBILIDADE. Macas são meios de transporte,
geralmente em ambientes hospitalares, a indivíduos com
algum tipo de enfermidade. As mesmas são conduzidas em
espaços estreitos e necessitam fazer curvas e manobras. A
colisão com obstáculos é muitas vezes inevitáveI. Além do
que o condutor antevendo isto necessita fazer esforço para
sua manobra. No intuito de facilitar a condução, diminuir o
esforço do condutor e causar mais conforto ao transportado,
foi desenvolvido um sistema de freios independentes
adaptados nos pés anteriores giratórios das macas, para
evitar os transtornos mencionados. Este sistema é de fácil
execução e até de adaptação nas macas já existentes, além
de ter custos muito acessíveis.
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Universidade
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Universidade
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Universidade
Estadual do

18/12/14

21/12/12

PROCESSO DE OBTENÇÃO DE FIO DE SUTURA
ENRIQUECIMENTO COM CÉLULAS-TRONCO, KIT DE
SUTURA E SEUS USOS. O presente Certificado de Adição
refere-se a um aperfeiçoamento ao processo de obtenção
de fio de sutura enriquecido com células-tronco e um kit de
sutura que compreende fio de sutura, trombina, cloreto de
cálcio, fibrinogênio e meio de cultura. E um objeto adicional
o uso do fio enriquecido obtido e do kit para sutura.
PROCESSO DE ENRIQUECIMENTO DE FIO DE SUTURA
COM CÉLULAS-TRONCO, FIOS E SEUS USOS. A
presente invenção trata-se de um processo de obtenção de
fios de sutura enriquecidos com células mesenquimais. É
um objeto adicional os fios obtidos e seus usos. Os fios de
sutura enriquecidos auxiliam no tratamento, recuperação e
cicatrização e podem ser empregados em procedimentos
cirúrgicos, como por exemplo, em cirurgias plásticas e em
fístulas gastrointestinais, queimaduras, fístulas em pacientes
com doença de Crohn, entre outras. O fio pode ser utilizado
em diversos tipos de fístulas e ainda pode ser útil em
cicatrização de outros tipos de enfermidades, como
queimaduras, feridas de diabéticos, em cirurgias plásticas,
entre outras.
DISPOSITIVO REGULÁVEL DE OCLUSÃO INSPIRATÓRIA
E SEUS USOS. A presente invenção refere-se a um
dispositivo regulável de oclusão inspiratória que resolve o
problema da fístula broncopleural que, na vigência da
ventilação mecânica, cursa com elevada mortalidade devido
à dificuldade de manutenção das trocas gasosas. O objeto
da presente invenção regula a saída de ar pela fístula na
fase inspiratória, à medida que se monitora a melhor
ventilação alveolar, e que permite a completa saída de ar
pela fístula na fase expiratória, sem a interferência do frasco
de drenagem e sem alterações do perfil hemodinâmico. O
dispositivo apresenta uma válvula reguladora de pressão
que permite não receber interferência da pressão
proveniente do nível de água colocado no dreno de tórax a
selo d'água. A presente invenção é capaz de regular o fluxo
aéreo pela fístula na fase inspiratória, com o objetivo de
diminuir a fuga aérea, adequar às trocas gasosas e,
posteriormente, fechar a fístula, além de permitir a saída do
ar na fase expiratória a fim de evitar o pneumotórax.
PROCESSO DE COMPLEXAÇÃO DE COLÁGENO TIPO 1
PURO EM TELAS DE POLIPROPILENO. A presente
invenção trata-se de um processo de complexação de
colágeno tipo 1 puro em telas de polipropileno. Como
produto final são obtidas telas complexadas com colágeno
tipo 1 puro que são aplicadas no reparo
transvaginal/transperineal de prolapso vagin.
APARELHO DE LAVAGEM EM PROCEDIMENTOS DE
ENDOSCOPIA; E USO. Esta invenção trata de um controle
automático aparelho de lavagem da vazão, do volume, que
dá pressão e dá temperatura de fluidos para procedimentos
endoscópicos e soluciona os problemas relativos ao controle
automático de vazão, pressão, volume e temperatura dos
fluidos injetados em endoscópios, fato que traz ainda
desconforto aos usuários durante procedimentos no sistema
digestório.
MÉTODO PARA GERAÇÃO DE CHAVES BASEADO EM
ALGORITMOS GENÉTICOS. Refere-se o presente pedido
de patente de invenção a um novo método computacional
sistêmico para a geração de chaves secretas, inspirado na
Teoria da Evolução das Espécies, especialmente na
genética e seleção natural. Esse método permite que sejam
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definidos parâmetros importantes, como limite inferior e
superior, para geração de números aleatórios, assim como
quantidade de números que irão contribuir para compor a
chave e ainda o índice de mutação que será aplicado no
algoritmo. Desse modo, o método proposto pode ser
aplicado para distintas finalidades, tais como para a
aplicação como chaves de algoritmos de criptografia, para
geração de senhas, para a proteção de arquivos, para
publicação de streamings de áudio e vídeo, entre outros. As
principais vantagens do método proposto consistem em não
necessitar nenhum hardware específico para ser executado,
utiliza operações matemáticas simples e sem alto custo de
execução, é configurável para trabalhar as variáveis e definir
o grau de segurança desejado e foi concebido com
conceitos de algoritmos genéticos, dificultando tentativas de
invasão.
MÉTODO EM TELEMEDICINA PARA O
ACOMPANHAMENTO REMOTO E EM TEMPO REAL DE
PROCEDIMENTOS MÉDICOS. Refere-se o presente pedido
de patente de invenção a um novo método computacional
sistêmico em telemedicina cuja finalidade é permitir o
acompanhamento remoto de procedimentos médicos no
âmbito da Telemedicina, em tempo real e de modo interativo
e iterativo; permitir que a realização desses procedimentos
médicos possam ser realizados em locais onde não se têm
a presença de médicos especialistas, sem prejudicar a
eficácia do procedimento, e evitando em muitos casos a
necessidade de deslocamento de pacientes até cidades
distantes que disponham desses especialistas; permitir que
médicos especialistas trabalhem, também de modo remoto,
na análise e na elaboração de laudos e de diagnósticos,
após a realização dos procedimentos médicos.
MÉTODO PARA MAPEAMENTO DE DOCUMENTOS
TEXTUAIS PARA BASES DE DADOS ESTRUTURADAS
UTILIZANDO ONTOLOGIAS. Refere-se o presente pedido
de patente de invenção a um método para mapeamento de
dados textuais descritos em língua natural (arquivos digitais
de texto como laudos e relatórios) para um formato
estruturado (bases de dados computacionais (BD) com
campos e valores que estes podem assumir, bem definidos).
PROCESSO DE OBTENÇÃO DE FIO DE SUTURA
ENRIQUECIMENTO COM CÉLULAS-TRONCO, KIT DE
SUTURA E SEUS USOS. O presente Certificado de Adição
refere-se a um aperfeiçoamento ao processo de obtenção
de fio de sutura enriquecido com células-tronco e um kit de
sutura que compreende fio de sutura, trombina, cloreto de
cálcio, fibrinogênio e meio de cultura. E um objeto adicional
o uso do fio enriquecido obtido e do kit para sutura.
PROCESSO DE ENRIQUECIMENTO DE FIO DE SUTURA
COM CÉLULAS-TRONCO, FIOS E SEUS USOS. A
presente invenção trata-se de um processo de obtenção de
fios de sutura enriquecidos com células mesenquimais. É
um objeto adicional os fios obtidos e seus usos. Os fios de
sutura enriquecidos auxiliam no tratamento, recuperação e
cicatrização e podem ser empregados em procedimentos
cirúrgicos, como por exemplo, em cirurgias plásticas e em
fístulas gastrointestinais, queimaduras, fístulas em pacientes
com doença de Crohn, entre outras. O fio pode ser utilizado
em diversos tipos de fístulas e ainda pode ser útil em
cicatrização de outros tipos de enfermidades, como
queimaduras, feridas de diabéticos, em cirurgias plásticas,
entre outras.
COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA PARA USO TÓPICO À
BASE DE CORTICOSTEROIDE PARA TRATAMENTO DE
FIMOSE. A presente invenção refere-se à composição
farmacêutica para uso tópico à base de corticosteroide
associado à enzima difusora para o tratamento da fimose.
Composição farmacêutica para uso tópico à base de
corticosteroide para tratamento de fimose caracterizada por
compreender entre cerca de 0,025% a 5% em massa em
relação à massa total da composição da mistura de um ou
mais corticosteroides e/ou esteroides hormonais, associados
ou não a anti-inflamatórios não hormonais e de cerca de 25
UTR a 4000 UTR/g de uma ou mais enzimas difusoras
proteolíticas em veículo apropriado, sob diferentes formas
farmacêuticas, acompanhados de aditivos conhecidos do
homem da técnica. Aplicação tópica de corticosteroide
associado à enzima difusora para o tratamento da fimose,
em que um total de 90% dos pacientes apresentaram
melhora das queixas clínicas, retraindo o prepúcio sem
dificuldade.
APARELHO DE LAVAGEM EM PROCEDIMENTOS DE
ENDOSCOPIA; E USO. Esta invenção trata de um controle
automático aparelho de lavagem da vazão, do volume, que
dá pressão e dá temperatura de fluidos para procedimentos
endoscópicos e soluciona os problemas relativos ao controle
automático de vazão, pressão, volume e temperatura dos
fluidos injetados em endoscópios, fato que traz ainda
desconforto aos usuários durante procedimentos no sistema
digestório.
MÉTODO PARA GERAÇÃO DE CHAVES BASEADO EM
ALGORITMOS GENÉTICOS. Refere-se o presente pedido
de patente de invenção a um novo método computacional
sistêmico para a geração de chaves secretas, inspirado na
Teoria da Evolução das Espécies, especialmente na
genética e seleção natural. Esse método permite que sejam
definidos parâmetros importantes, como limite inferior e
superior, para geração de números aleatórios, assim como
quantidade de números que irão contribuir para compor a
chave e ainda o índice de mutação que será aplicado no
algoritmo. Desse modo, o método proposto pode ser
aplicado para distintas finalidades, tais como para a
aplicação como chaves de algoritmos de criptografia, para
geração de senhas, para a proteção de arquivos, para
publicação de streamings de áudio e vídeo, entre outros. As
principais vantagens do método proposto consistem em não
necessitar nenhum hardware específico para ser executado,
utiliza operações matemáticas simples e sem alto custo de
execução, é configurável para trabalhar as variáveis e definir
o grau de segurança desejado e foi concebido com
conceitos de algoritmos genéticos, dificultando tentativas de
invasão.
MÉTODO EM TELEMEDICINA PARA O
ACOMPANHAMENTO REMOTO E EM TEMPO REAL DE
PROCEDIMENTOS MÉDICOS. Refere-se o presente pedido
de patente de invenção a um novo método computacional
sistêmico em telemedicina cuja finalidade é permitir o
acompanhamento remoto de procedimentos médicos no
âmbito da Telemedicina, em tempo real e de modo
interativo; permitir que a realização desses procedimentos
médicos possam ser realizados em locais onde não se têm
a presença de médicos especialistas, sem prejudicar a
eficácia do procedimento, e evitando em muitos casos a
necessidade de deslocamento de pacientes até cidades
distantes que disponham desses especialistas; permitir que
médicos especialistas trabalhem, também de modo remoto,
na análise e na elaboração de laudos e de diagnósticos,
após a realização dos procedimentos médicos.
MÉTODO PARA MAPEAMENTO DE DOCUMENTOS
TEXTUAIS PARA BASES DE DADOS ESTRUTURADAS
UTILIZANDO ONTOLOGIAS. Refere-se o presente pedido
de patente de invenção a um método para mapeamento de
dados textuais descritos em língua natural (arquivos digitais
de texto como laudos e relatórios) para um formato
estruturado (bases de dados computacionais (BD) com
campos e valores que estes podem assumir, bem definidos).
COMPOSIÇÃO PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE
CARCINÓGENO E USO. Esta invenção descreve uma
composição para liberação controlada de carcinógeno, o
qual compreende um copolímero de bloco e um carcinógeno
para indução do câncer, preferencialmente o câncer de
próstata. O carcinógeno é gradativamente liberado no
interior do órgão à medida que o hidrogel de copolímero é
degradado.
PROCESSO DE OBTENÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO,
SISTEMA HÍBRIDO E SEU USO. A presente invenção provê
o processo de obtenção de um sistema híbrido à base de
hidrogel de polímeros biocompatíveis e nanopartículas
mesoporosas de sílica incorporadas com fármacos, bem
como o sistema híbrido e seu uso no tratamento antitumoral.
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Mais especificamente, o sistema híbrido desta invenção
compreende a doxorrubicina (DOX) e/ou sildenafila como
fármacos incorporados nos poros das nanopartículas, com
objetivo de produzir um novo material para tratamento
antitumoral, em especial no tratamento do câncer de
próstata.
APARELHO DE LAVAGEM EM PROCEDIMENTOS DE
ENDOSCOPIA; E USO. Esta invenção trata de um controle
automático aparelho de lavagem da vazão, do volume, que
dá pressão e dá temperatura de fluidos para procedimentos
endoscópicos e soluciona os problemas relativos ao controle
automático de vazão, pressão, volume e temperatura dos
fluidos injetados em endoscópios, fato que traz ainda
desconforto aos usuários durante procedimentos no sistema
digestório.
MÉTODO PARA GERAÇÃO DE CHAVES BASEADO EM
ALGORITMOS GENÉTICOS. Refere-se o presente pedido
de patente de invenção a um novo método computacional
sistêmico para a geração de chaves secretas, inspirado na
Teoria da Evolução das Espécies, especialmente na
genética e seleção natural. Esse método permite que sejam
definidos parâmetros importantes, como limite inferior e
superior, para geração de números aleatórios, assim como
quantidade de números que irão contribuir para compor a
chave e ainda o índice de mutação que será aplicado no
algoritmo. Desse modo, o método proposto pode ser
aplicado para distintas finalidades, tais como para a
aplicação como chaves de algoritmos de criptografia, para
geração de senhas, para a proteção de arquivos, para
publicação de streamings de áudio e vídeo, entre outros. As
principais vantagens do método proposto consistem em não
necessitar nenhum hardware específico para ser executado,
utiliza operações matemáticas simples e sem alto custo de
execução, é configurável para trabalhar as variáveis e definir
o grau de segurança desejado e foi concebido com
conceitos de algoritmos genéticos, dificultando tentativas de
invasão.
MÉTODO EM TELEMEDICINA PARA O
ACOMPANHAMENTO REMOTO E EM TEMPO REAL DE
PROCEDIMENTOS MÉDICOS. Refere-se o presente pedido
de patente de invenção a um novo método computacional
sistêmico em telemedicina cuja finalidade é permitir o
acompanhamento remoto de procedimentos médicos no
âmbito da Telemedicina, em tempo real e de modo
interativo; permitir que a realização desses procedimentos
médicos possam ser realizados em locais onde não se têm
a presença de médicos especialistas, sem prejudicar a
eficácia do procedimento, e evitando em muitos casos a
necessidade de deslocamento de pacientes até cidades
distantes que disponham desses especialistas; permitir que
médicos especialistas trabalhem, também de modo remoto,
na análise e na elaboração de laudos e de diagnósticos,
após a realização dos procedimentos médicos.
MÉTODO PARA MAPEAMENTO DE DOCUMENTOS
TEXTUAIS PARA BASES DE DADOS ESTRUTURADAS
UTILIZANDO ONTOLOGIAS. Refere-se o presente pedido
de patente de invenção a um método para mapeamento de
dados textuais descritos em língua natural (arquivos digitais
de texto como laudos e relatórios) para um formato
estruturado (bases de dados computacionais (BD) com
campos e valores que estes podem assumir, bem definidos).
DISPOSITIVO REGULÁVEL DE OCLUSÃO INSPIRATÓRIA
E SEUS USOS. A presente invenção refere-se a um
dispositivo regulável de oclusão inspiratória que resolve o
problema da fístula broncopleural que, na vigência da
ventilação mecânica, cursa com elevada mortalidade devido
à dificuldade de manutenção das trocas gasosas. O objeto
da presente invenção regula a saída de ar pela fístula na
fase inspiratória, à medida que se monitora a melhor
ventilação alveolar, e que permite a completa saída de ar
pela fístula na fase expiratória, sem a interferência do frasco
de drenagem e sem alterações do perfil hemodinâmico. O
dispositivo apresenta uma válvula reguladora de pressão
que permite não receber interferência da pressão
proveniente do nível de água colocado no dreno de tórax a
selo d'água. A presente invenção é capaz de regular o fluxo
aéreo pela fístula na fase inspiratória, com o objetivo de
diminuir a fuga aérea, adequar as trocas gasosas e,
posteriormente, fechar a fístula, além de permitir a saída do
ar na fase expiratória a fim de evitar o pneumotórax.

Total de patentes = 28 (21 em parceria com ICT e 1 em parceria com empresa)
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DISPOSITIVO DE GRADUAÇÃO DA PRESSÃO DE
SUCÇÃO DO ASPIRADOR. Para graduar a pressão de
sucção do aspirador microcirúrgico, consistindo de um tubo
fixo dotado de orifícios ou fenda em sua parede, sobre o
qual desliza parcialmente outro tubo ligado a uma lâmina. A
lâmina e o tubo móvel, ao serem deslizados sobre o tubo
fixo com movimentos do polegar do cirurgião, obstruem ou
desobstruem progressivamente os orifícios deste, permitindo
graduar a aspiração com um simples movimento do polegar
e possibilitando a adequada empunhadura do tubo do
aspirador. O dispositivo proposto é um instrumento
hospitalar que regula com rapidez e precisão a pressão de
sucção do aspirador, tornando mais seguro o procedimento
microcirúrgico.
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Tabela 31. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde Medicina III, da Universidade Federal de Pernambuco
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Resumo
BIOMEMBRANAS PRODUZIDAS A PARTIR DA SÍNTESE
DO MELAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR E DE OUTROS
AÇÚCARES, VIA MICRORGANISMOS ZOOGLEA SP,
PARA FINS DE APLICAÇÃO NAS ÁREAS DE MEDICINA
CLÍNICA E EXPERIMENTAL E BIOQUÍMICA. As
membranas foram inicialmente lavadas em água, tratadas
com hipoclorito de sódio a 5%, fixadas em glutaraldeído a
0,6% e desidratadas em álcool etílico a 90% e 100%. Para
estocagem, as membranas são acondicionadas em álcool
isopropílico a 86%, em envelopes de filme de polipropileno
rotuladas e seladas em seladoras térmicas e expostas à
irradiação gama para esterilização, preservando todas as
características físico-químicas. Os autores consideram o
estudo da arte, biomembranas, BIOME, própria para
aplicação nas seguintes áreas: a aplicação físico-química,
como fixação de enzimas e partículas sólidas e iônicas; a
Fixação de células em meio de cultura, para transposição
de tecidos; Confecção de lâminas e tubos para prótese, em
cirurgia cardiológica e vascular; em cirurgia urológica para
correção e plástica de pênis, ureter e uretra, suspensão e
expansão de bexiga. Em cirurgia gastroenterológica,
expansão e proteção de bolsas, reparos de lesões
esofágicas, gástricas, intestinais e das vias biliares. Em
cirurgia oftalmológica, descompressão na drenagem de
glaucoma e forro orbital. Na cirurgia plástica, como
preenchimento de espaços e tratamento de queimados. Na
odontologia, no tratamento das retrações gengivares. Na
cirurgia otorrinolaringológica, para a plástica de tímpano;
Lâminas para correção de defeitos em estruturas orgânicas
em cirurgia geral e toráxica como correção e reforço nas
cirurgias das hérnias; Tratamento de queimados e de
feridas infectadas.
GEL OBTIDO DE POLÍMERO PRODUZIDO A PARTIR DA
SÍNTESE DO MELAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR E DE
OUTROS AÇÚCARES, VIA MICRORGANISMO Zoogloea
sp. O polímero é constituído de açúcares, água e insolúveis.
O Gel pode ser apresentado em variáveis meios de
suspensão e em diversos estados de hidratação em uma
multiplicidade de formas e modelos. Para estocagem, é
acondicionado em embalagem hermética e esterilizado por
irradiação gama, preservando, assim, suas características
físico-químicas. O gel apresentado em suspensão em água
ou diferentes soluções salinas e diversos níveis de
hidratação, pode ser aplicado com as seguintes finalidades:
Aplicações biológicas e físico-químicas, fixação de células
em meio de cultura; Confecção de lâminas e tubos para
prótese; Em cirurgia urológica, correção e plástica de pênis,
ureter e uretra, suspensão e expansão da bexiga, no
tratamento da incontinência urinária e do refluxo vesicoureteral; Na cirurgia plástica, como preenchimento de
espaços e tratamento de queimados; Na odontologia, como
tratamento de falhas ósseas e das retrações gengivais; Em
farmacologia como suporte de medicamentos e vacinas
para aplicação com liberação controlada.
FIOS DE SUTURA CIRÚRGICOS DE BIOPOLÍMERO DE
MELAÇO. Patente de Modelo de Utilidade para Fios de
Sutura Cirúrgicos de Biopolímero de Melaço produzidos de
membranas obtidas a partir da síntese do melaço da canade-açúcar e de outros açúcares, via microrganismo
Zoogloea sp para fins de múltiplas aplicações nas áreas de
clínica cirúrgica médica e veterinária. Os fios de sutura
podem ser apresentados em monofilamentos simples com
espessura e comprimento determinados, encastoados ou
não em agulhas cilíndricas, cortantes com curvatura
diâmetro e comprimentos determinados. Os ditos Fios são
produzidos de biopolímero constituído de açúcares,
84,48%; água, 5,62%; e insolúveis, 9,90%, e, para manter
suas características físico-químicas adequadas ao uso em
medicina cirúrgica clínica, veterinária e experimental, os
Fios são acondicionados em meio líquido, próprio para
manter sua estabilidade por um período prolongado de
estocagem, embalados hermeticamente em envelopes de
filme de polietileno ou outros apropriados e esterilizado em
radiação gama.
PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACARÍDEO CELULÓSICO
SINTETIZADO POR SPHINGOMONAS PAUCIMOBILIS A
PARTIR DE MELAÇO, XAROPE, RAPADURA, AÇÚCAR
MASCAVO E CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR IN NATURA
PARA APLICAÇÃO MÉDICA, FARMACOLÓGICA, FÍSICA
E BIOLÓGICA. Processo de produção de exopolissacarídeo
celulósico por meio da síntese bacteriana de Sphingomonas
paucimobilis a partir de um meio de cultura obtido do
melaço de cana-de-açúcar ou de outros produtos da canade-açúcar, como xarope, rapadura, açúcar mascavo e do
caldo de cana-de-açúcar in natura para aplicação nas áreas
médicas, farmacológica, física e biológica. O
exopolissacarídeo é tratado em solução de hipoclorito de
sódio para redução de açúcares residuais, desidratado,
processado e apresentado para aplicação nas formas de
membranas, fios e gel. O exopolissacarídeo na
apresentação de aplicação é constituído por açúcares,
glicose (87,57%), xilose (8,58%), ribose (1,68%), ácido
glicurônico (0,83%), manose (0,82%), arabinose (0,37%),
galactose (0,13%) e fucose (0,01%).
COMPÓSITO BIOATIVO PARA REPAROS ÓSSEOS. A
presente invenção aplica-se às áreas das ciências da
saúde, farmacotecnia e engenharia de tecidos biológicos. O
invento refere-se ao desenvolvimento de um compósito
bioativo para reparos ósseos, cuja matriz polimérica é
composta de polissacarídeo. Como reforço, são utilizados
derivados de cálcio, como hidróxido de cálcio, hidróxido
apatita e fosfato de cálcio, com a finalidade de obtenção de
compósitos bioativos com especificidade para o tecido
ósseo. O reforço foi utilizado em concentrações diferentes
em relação à matriz para obtenção de compósitos
modeláveis e usinados nos modelos de parafuso, pinos e
placas com resistência à ruptura e com diferentes índices
de deformação elástica adequados às aplicações
específicas de osteofixação, osteorreparação, osteoindução
e osteocondução para o tratamento de lesões do tecido
ósseo com perda de substância, incluindo defeitos críticos.
PROCESSO DE PRODUÇÃO E FILME DE BIOPOLÍMERO
DE MELAÇO CONTÍNUO, MICROPOROSO E
MICROPERFURADO PARA CURATIVOS CIRÚRGICOS,
DERMATOLÓGICOS, IMPLANTES PARA REFORÇO DE
TECIDOS E ÓRGÃOS E SUPORTE PARA CULTURA E
TRANSPORTE DE CÉLULAS E TECIDOS. A presente
invenção refere-se a um filme polimérico, bioativo, contínuo,
microporoso ou microperfurado, decorrente de uma pasta
gelificada de um exopolissacarídeo obtido em reatores por
síntese bacteriana, qual seja o Zoogloea sp, a partir de
derivados da cana-de-açúcar, como melaço, xarope e
açúcares, dos mais variados tipos, como a frutose, derivada
de frutos e água de coco, e lactose, proveniente dos
produtos lácteos, bem como o seu respectivo processo de
produção, para ser utilizado como curativo cirúrgico,
dermatológico, implante para reforço de tecidos e órgãos e
suporte para cultura e transporte de células e tecidos, em
razão dos problemas atuais, onde os curativos
biocompatíveis existentes não são utilizados como
dispositivos para liberação controlada de medicamentos e
remodeladores de tecidos.
PROCESSO DE PRODUÇÃO E GEL BIOATIVO,
HIDROSSOLÚVEL, DE BASE POLIMÉRICA, OBTIDO A
PARTIR DE UM EXOPOLISSACARÍDEO POLIMERIZADO
EM REATORES SOB CONTROLE DE TEMPERATURA,
PH, AERAÇÃO E AGITAÇÃO PULSÁTIL. A presente
invenção se refere a um gel bioativo, hidrossolúvel, de base
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polimérica, obtido a partir da gelificação de um
exopolissacarídeo polimerizado, via Zoogloea sp, em
reatores sob controle de temperatura, pH, aeração e
agitação pulsátil, a partir de derivados da cana-de-açúcar,
como melaço, xarope e açúcares, dos mais variados tipos,
como a frutose, derivada de frutos e água de coco, e
lactose, proveniente dos produtos lácteos, bem como o seu
respectivo processo de produção, para ser utilizado como
matriz para produção de filmes para curativo cirúrgico,
dermatológico, implante para reforço de tecidos, órgãos e
suporte para cultura e transporte de células e tecidos, bem
como matriz para a produção de compósitos com diferentes
reforços, esponjas, microesferas e como expansor de
tecidos em cirurgias reconstrutoras, reparadoras e
estéticas, oftalmologia, urologia e base para dispositivos
liberadores controlados de medicamentos para aplicação
clínica.
TUBOS CONTÍNUOS DE POLISSACARÍDEO DE MELAÇO
PARA REMENDOS E INTERPOSIÇÃO VASCULAR,
PRÓTESE DE SEGMENTOS DE ARTÉRIAS E VEIAS E
DE ÓRGÃOS TUBULARES E OS RESPECTIVOS
PROCESSOS DE PRODUÇÃO EM ESCALA. A presente
invenção se refere a tubos de polissacarídeo, bem como o
respectivo processo de produção em escala dos mesmos,
obtidos por síntese biotecnológica a partir de melaço de
cana-de-açúcar e de outros açúcares, por exemplo, frutose
e lactose em biodigestores, via Zoogloea sp, fabricados a
partir de hastes quadriláteras do polissacarídeo, moldadas
por flotação natural direcionada durante o processo de
síntese, onde, após a sua obtenção e tratamento de
clareamento, os tubos são usinados por transfixação
longitudinal e dilatação das hastes poliméricas em
diferentes diâmetros, desidratados em estufa entre 360 ºC a
560 ºC, para serem utilizados na área de ciências da saúde
como próteses de artérias, veias, órgãos tubulares,
remendos, substitutivos biológicos no tratamento de lesões
críticas, de doenças cardiovasculares, veias e artérias e de
segmentos tubulares de órgãos nas áreas de
gastrenterologia, urologia e pneumologia.
A presente invenção refere-se a um expansor ajustável
periuretral, formado de uma peça sem encaixes que
possibilitem vazamentos, permitindo a retirada e inserção
de soro sem intervenção cirúrgica adicional, possibilitando
um controle ideal da pressão sobre a uretra, deste modo
auxiliando no fechamento do esfíncter. O expansor é
constituído de uma placa de suporte (3) tendo camadas de
silicone grau médico e um reforço interno (4) de fibras de
poliéster, tal como o Dacron ^ R^. Na placa de suporte (3),
são previstos um furo (5), pinos de fixação (6) e um
envelope inflável (8). A placa (3) é ligada a uma válvula (9)
por um tubo de conexão (2).
Patente de invenção de TURBO ENDOSCOPIA,
compreendendo um aparelho que permite determinação
exata de fluxo e pressão d'água regulado de acordo com o
procedimento, evitando que o operador desvie sua atenção
e perca tempo ao solicitar do ajudante levantar ou abaixar o
reservatório para controlar a saída d'água por gravidade.
BIOMEMBRANAS PRODUZIDAS A PARTIR DA SÍNTESE
DO MELAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR E DE OUTROS
AÇÚCARES, VIA MICRORGANISMOS ZOOGLEA SP,
PARA FINS DE APLICAÇÃO NAS ÁREAS DE MEDICINA
CLÍNICA E EXPERIMENTAL E BIOQUÍMICA. As
membranas foram inicialmente lavadas em água, tratadas
com hipoclorito de sódio a 5%, fixadas em glutaraldeído a
0,6% e desidratadas em álcool etílico a 90% e 100%. Para
estocagem, as membranas são acondicionadas em álcool
isopropílico a 86%, em envelopes de filme de polipropileno
rotuladas e seladas em seladoras térmicas e expostas à
irradiação gama para esterilização, preservado todas as
características físico-químicas. Os autores consideram o
estudo da arte, biomembranas, BIOME, própria para
aplicação nas seguintes áreas: a Aplicação físico-química,
como fixação de enzimas e partículas sólidas e iônicas; a
Fixação de células em meio de cultura, para transposição
de tecidos; a Confecção de lâminas e tubos para prótese,
em cirurgia cardiológica e vascular; em cirurgia urológica
para correção e plástica de pênis, ureter e uretra,
suspensão e expansão de bexiga. Em cirurgia
gastroenterológica, expansão e proteção de bolsas, reparos
de lesões esofágicas, gástricas, intestinais e das vias
biliares. Em cirurgia oftalmológica, descompressão na
drenagem de glaucoma e forro orbital. Na cirurgia plástica,
como preenchimento de espaços e tratamento de
queimados. Na odontologia, no tratamento das retrações
gengivares. Na cirurgia otorrinolaringológica para a plástica
de tímpano; Lâminas para correção de defeitos em
estruturas orgânicas em cirurgia geral e toráxica como
correção e reforço nas cirurgias das hérnias; Tratamento de
queimados e de feridas infectadas.
GEL OBTIDO DE POLÍMERO PRODUZIDO A PARTIR DA
SÍNTESE DO MELAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR E DE
OUTROS AÇÚCARES, VIA MICRORGANISMO Zoogloea
sp. O polímero é constituído de açúcares, água e insolúveis.
O Gel pode ser apresentado em variáveis meios de
suspensão e em diversos estados de hidratação em uma
multiplicidade de formas e modelos. Para estocagem, é
acondicionado em embalagem hermética e esterilizado por
irradiação gama, preservando, assim, suas características
físico-químicas. O gel apresentado em suspensão em água
ou diferentes soluções salinas e diversos níveis de
hidratação, pode ser aplicado com as seguintes finalidades:
Aplicações biológicas e físico-químicas, fixação de células
em meio de cultura; Confecção de lâminas e tubos para
prótese; Em cirurgia urológica, correção e plástica de pênis,
ureter e uretra, suspensão e expansão da bexiga, no
tratamento da incontinência urinária e do refluxo vesicoureteral; Na cirurgia plástica, como preenchimento de
espaços e tratamento de queimados; Na odontologia, como
tratamento de falhas ósseas e das retrações gengivais; Em
farmacologia como suporte de medicamentos e vacinas
para aplicação com liberação controlada.
PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACARÍDEO CELULÓSICO
SINTETIZADO POR SPHINGOMONAS PAUCIMOBILIS A
PARTIR DE MELAÇO, XAROPE, RAPADURA, AÇÚCAR
MASCAVO E CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR IN NATURA
PARA APLICAÇÃO MÉDICA, FARMACOLÓGICA, FÍSICA
E BIOLÓGICA. Processo de produção de exopolissacarídeo
celulósico por meio da síntese bacteriana de Sphingomonas
paucimobilis a partir de um meio de cultura obtido do
melaço de cana-de-açúcar ou de outros produtos da canade-açúcar, como xarope, rapadura, açúcar mascavo e do
caldo de cana-de-açúcar in natura para aplicação nas áreas
médicas, farmacológica, física e biológica. O
exopolissacarídeo é tratado em solução de hipoclorito de
sódio para redução de açúcares residuais, desidratado,
processado e apresentado para aplicação nas formas de
membranas, fios e gel. O exopolissacarídeo na
apresentação de aplicação é constituído por açúcares,
glicose (87,57%), xilose (8,58%), ribose (1,68%), ácido
glicurônico (0,83%), manose (0,82%), arabinose (0,37%),
galactose (0,13%) e fucose (0,01%).
ESFÍNCTER ARTIFICIAL. A presente invenção refere-se a
um esfíncter artificial para o tratamento da incontinência
urinária e, mais especificamente, a um esfíncter artificial a
ser implantado em um ser vivo, particularmente um ser
humano do sexo masculino, para o tratamento da
incontinência urinária. De acordo com um aspecto da
presente invenção, o esfíncter artificial (10) compreende um
manguito (M), destinado a contornar pelo menos parte da
uretra de um indivíduo, dito manguito estando em
comunicação fluida com uma bomba (RI) de deslocamento
unidirecional, sendo que dito esfíncter artificial (10)
compreende adicionalmente uma segunda bomba (B2) em
comunicação fluida com a dita primeira bomba e o dito
manguito, e uma terceira bomba (B3) em comunicação
fluida com o dito manguito.
PROCESSO DE PRODUÇÃO E FILME DE BIOPOLÍMERO
DE MELAÇO CONTÍNUO, MICROPOROSO E
MICROPERFURADO PARA CURATIVOS CIRÚRGICOS,
DERMATOLÓGICOS, IMPLANTES PARA REFORÇO DE
TECIDOS E ÓRGÃOS E SUPORTE PARA CULTURA E
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TRANSPORTE DE CÉLULAS E TECIDOS. A presente
invenção refere-se a um filme polimérico, bioativo, contínuo,
microporoso ou microperfurado, decorrente de uma pasta
gelificada de um exopolissacarídeo obtido em reatores por
síntese bacteriana, qual seja o Zoogloea sp, a partir de
derivados da cana-de-açúcar, como melaço, xarope e
açúcares, dos mais variados tipos, como a frutose, derivada
de frutos e água de coco, e lactose, proveniente dos
produtos lácteos, bem como o seu respectivo processo de
produção, para ser utilizado como curativo cirúrgico,
dermatológico, implante para reforço de tecidos e órgãos e
suporte para cultura e transporte de células e tecidos, em
razão dos problemas atuais, onde os curativos
biocompatíveis existentes não são utilizados como
dispositivos para liberação controlada de medicamentos e
remodeladores de tecidos.
PROCESSO DE PRODUÇÃO E GEL BIOATIVO,
HIDROSSOLÚVEL, DE BASE POLIMÉRICA, OBTIDO A
PARTIR DE UM EXOPOLISSACARÍDEO POLIMERIZADO
EM REATORES SOB CONTROLE DE TEMPERATURA,
PH, AERAÇÃO E AGITAÇÃO PULSÁTIL. A presente
invenção se refere a um gel bioativo, hidrossolúvel, de base
polimérica, obtido a partir da gelificação de um
exopolissacarídeo polimerizado, via Zoogloea sp, em
reatores sob controle de temperatura, pH, aeração e
agitação pulsátil, a partir de derivados da cana-de-açúcar,
como melaço, xarope e açúcares, dos mais variados tipos,
como a frutose, derivada de frutos e água de coco, e
lactose, proveniente dos produtos lácteos, bem como o seu
respectivo processo de produção, para ser utilizado como
matriz para produção de filmes para curativo cirúrgico,
dermatológico, implante para reforço de tecidos, órgãos e
suporte para cultura e transporte de células e tecidos, bem
como matriz para a produção de compósitos com diferentes
reforços, esponjas, microesferas e como expansor de
tecidos em cirurgias reconstrutoras, reparadoras e
estéticas, oftalmologia, urologia e base para dispositivos
liberadores controlados de medicamentos para aplicação
clínica.
TUBOS CONTÍNUOS DE POLISSACARÍDEO DE MELAÇO
PARA REMENDOS E INTERPOSIÇÃO VASCULAR,
PRÓTESE DE SEGMENTOS DE ARTÉRIAS E VEIAS E
DE ÓRGÃOS TUBULARES E OS RESPECTIVOS
PROCESSOS DE PRODUÇÃO EM ESCALA. A presente
invenção se refere a tubos de polissacarídeo, bem como o
respectivo processo de produção em escala dos mesmos,
obtidos por síntese biotecnológica a partir de melaço de
cana-de-açúcar e de outros açúcares, por exemplo, frutose
e lactose em biodigestores, via Zoogloea sp, fabricados a
partir de hastes quadriláteras do polissacarídeo, moldadas
por flotação natural direcionada durante o processo de
síntese, onde, após a sua obtenção e tratamento de
clareamento, os tubos são usinados por transfixação
longitudinal e dilatação das hastes poliméricas em
diferentes diâmetros, desidratados em estufa entre 360 ºC a
560 ºC, para serem utilizados na área de ciências da saúde
como próteses de artérias, veias, órgãos tubulares,
remendos, substitutivos biológicos no tratamento de lesões
críticas, de doenças cardiovasculares, veias e artérias e de
segmentos tubulares de órgãos nas áreas de
gastrenterologia, urologia e pneumologia.
SONDA URETRAL PERMANENTE, REMOVÍVEL E
AUTOSSUSTENTÁVEL. O presente pedido de patente trata
de uma sonda uretral permanente, removível e
autossustentável a qual inova por poder ser ajustada à
anatomia do paciente. A sonda em questão é indicada pela
referência numérica (1), contando com um corpo tubular (5)
em que estão presentes dois discos, sendo um proximal
(fixo) (2) e outro distal (móvel) (3); a extremidade distal (4)
do corpo tubular (5) da sonda (1) conta com orifícios (6) que
são comunicados com um canal longitudinal (7) que
atravessa o corpo tubular (5). A sonda conta com um
conector (10) que pode ser fechado por uma
correspondente tampa (11).

Total de patentes = 18 (8 em parceria com ICT e 6 em parceria com empresa)

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 32. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal de São Paulo
em parceria com ICTs e empresas
#
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Resumo
APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM PROTETOR
DE CALCÂNEO. Refere-se o presente invento a um
dispositivo protetor de calcâneo, adequado para uso em
pacientes que não tenham o movimento de flexão da
perna, confeccionado em espuma piramidal com espessura
de 6 cm em toda a sua extensão, forrada por tecido de
algodão, ou por outros tecidos como impermeáveis para
aumentar a durabilidade com laterais não biseladas, fixado
com fitas ou velcro em suas extremidades, de maneira que
possa ser regulado de acordo com a circunferência do
tornozelo de cada paciente.
COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS E/OU COSMÉTICAS
E/OU TERAPIAS CELULARES UTILIZANDO CULTURAS
DE DIVERSOS TIPOS DE CÉLULAS, COMPOSTAS PELA
UTILIZAÇÃO DA VITAMINA C E/OU PELOS DERIVADOS
DA VITAMINA C EM ADIÇÃO E/OU EM COMBINAÇÕES
ASSOCIATIVAS ENTRE SI E/OU COM OUTRAS
SUBSTÂNCIAS, ESPECIALMENTE E NÃO SOMENTE A
VITAMINA E E/OU OS DERIVADOS DA VITAMINA E,
mais particularmente trata a presente invenção da
utilização cosmética e/ou terapêutica e/ou em terapias
celulares incluindo as terapias com células tronco e/ou em
pesquisas e/ou em melhorias de ações e/ou melhorias do
entendimento dos processos farmacodinâmicos/processos
celulares e/ou dos processos moleculares da vitamina C
(ácido ascórbico -AA) e/ou dos derivados hidrossolúveis da
vitamina C e/ou dos derivados lipossolúveis da vitamina C
e/ou da vitamina E e/ou dos derivados da vitamina E e/ou
misturas/mixed destas vitaminas e/ou seus derivados e/ou
com outras substâncias, preparadas para a incorporação
em composições cosméticas e/ou farmacêuticas e/ou
culturas celulares, incluindo as células tronco e/ou
substitutos de pele utilizados isoladamente e/ou em
composições preferencialmente reivindicando de forma
inovadora as terapias celulares isoladas e/ou em terapias
associativas com produtos cosméticos e/ou farmacêuticos
e/ou preferencialmente reivindicando na presente invenção
a utilização destas vitaminas e/ou dos seus derivados em
composições associativas e/ou isoladas nas fases
hidrofílicas e/ou lipofílicas reiterando a reivindicação
inovadora para as melhorias e/ou entendimentos
farmacodinâmicos e/ou celulares destinados a todas as
indicações terapêuticas já descritas para tais vitaminas
e/ou seus respectivos derivados e não limitando-se aos
mesmos.
APARATO DISSECTOR CIRÚRGICO, PROCESSO DE
PRODUÇÃO E MÉTODO DE DISSECÇÃO DE TECIDOS.
A presente invenção descreve instrumento cirúrgico para
manobras de divisão de tecidos, à semelhança de um dedo
da mão, utilizado em locais corpóreos onde há dificuldade
de se realizar a dissecção digital. Essas situações podem
ocorrer quando a incisão ou abertura para abordagem do
local onde o procedimento operatório ocorre se localiza em
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outra região anatômica (ou seja, de fato distante), ou
quando a manobra cirúrgica é realizada em nível profundo
ou distante.
Patente de invenção: CONJUNTO ERGONÔMICO DE
ESTABILIZAÇÃO. A presente invenção trata de um
conjunto especialmente desenvolvido para ser utilizado
como um meio de posicionamento confortável de crianças,
normais ou portadores de disfunções neuromotoras, na
cadeira odontológica e seus equipamentos integrados, o
qual proporciona, além do conforto, uma perfeita
estabilização do tronco, cabeça e membros do paciente,
fundamental para a obtenção de um efeito técnico
aperfeiçoado no tratamento bucal. O conjunto desenvolvido
compreende basicamente uma estrutura de assento e
encosto (1), uma estrutura de recepção (2) e uma estrutura
de reclinação (3). A esses componentes juntam-se, ao
mesmo tempo ou conforme o caso específico, os demais
ilustrados nas Figuras 15, 16, 18 e 20.
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USO DE CÉLULAS TRONCO, MÉTODO DE
ENGENHARIA TECIDUAL, USOS DE TECIDOS DENTAIS
E SUBSTITUTO BIOLÓGICO DO DENTE. A presente
invenção refere-se ao uso de células tronco de uma
espécie animal para obtenção de substituto biológico de
dente, na sua totalidade ou em partes, a ser implantado em
organismo da mesma linhagem animal, sendo que ditas
células tronco podem ser células adultas. A presente
invenção tem ainda por objeto um método de engenharia
tecidual para cultivo de células capazes de formar tecido
dental para obtenção de substituto biológico do dente.
Ditos tecidos dentais podem ser utilizados para o
tratamento de pessoas que sofrem de perda, falha ou falta
desses tecidos e ao uso cosmético destes tecidos para
alterar morfologicamente a dentição do paciente, por
exemplo, o paciente pode desejar ou necessitar uma
dentição maior ou menor, devido a qualquer razão estética.
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APARELHO PARA MEDIR O VOLUME DE MEMBROS OU
PARTE DOS MESMOS. A presente invenção refere-se a
um aparelho para medir o volume de membros ou parte
dos mesmos através do princípio de deslocamento de
líquido e vasos comunicantes, determinando o volume do
membro ou parte do mesmo avaliado de forma direta e
sem o contato do mesmo com líquido de medida. O
aparelho permite ainda o controle da temperatura do
líquido e possui ainda sistema de vácuo e cuba de imersão
hermética, fornecendo resultados mais precisos.
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
EQUIPAMENTO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL
compreendendo um equipamento para facilitar a entubação
composto de um instrumento oral para abertura e inspeção
da laringe, formado pela união de três componentes, sendo
uma haste metálica (1) ou de outro material em forma de
“s”, apropriada para suspender a língua (10) e visualizar a
laringe (9), sendo esta haste acoplada a uma lente de
aumento (2) que contempla a fixação de uma minilanterna
(3). Tal equipamento conta ainda com um guia atraumático
(4) para o direcionamento de um cateter de entubação
endotraqueal (5) no interior da laringe (9).
REGULADOR DE CARGA POR PASTILHAS PARA
BICICLETA ERGOMÉTRICA que é equipamento destinado
a regular cargas em bicicletas ergométricas constituído por
garfo (2) que apresenta em ambas as derivações um
encaixe (7) para adaptação ao eixo do volante da bicicleta
mais eixo (6) que acopla pinça (4) que fixa pastilha (5) e
conduíte (1), garfo (2) que prende haste (3), dotada de
ponteiro (8), unida a corrediça (10) por meio de mola (9).
PAINEL SINALIZADOR DE DIREÇÃO. A presente
invenção proporciona segurança aos trabalhadores e aos
veículos em tráfego. Constituído de sinaleiros pisca-pisca
intermitente, proporciona visualização clara do sentido
direcional a ser tomado com segurança pelos condutores
dos veículos em trânsito.
MÉTODO PARA ENVASAR DNA EM EMBALAGEM
ARTÍSTICA. Consiste na extração, precipitação e
acondicionamento do DNA em recipiente artisticamente
desenvolvido, com finalidade de adorno pessoal. O referido
objeto vem acompanhado de Certificado garantindo que o
DNA ali presente pertence àquela pessoa, possibilitando
que o(a) interessado(a) possa usufruir do privilégio de
presenteá-lo a alguém sob formas diversas, tais como joias
ou outro objeto de sua preferência.
REGULADOR DE CARGA POR PASTILHAS PARA
BICICLETA ERGOMÉTRICA que é equipamento destinado
a regular cargas em bicicletas ergométricas constituído por
garfo (2) que apresenta em ambas as derivações um
encaixe (7) para adaptação ao eixo do volante da bicicleta
mais eixo (6) que acopla pinça (4) que fixa pastilha (5) e
conduíte (1), garfo (2) que prende haste (3), dotada de
ponteiro (8), unida a corrediça (10) por meio de mola (9).
PAINEL SINALIZADOR DE DIREÇÃO. A presente
invenção proporciona segurança aos trabalhadores e aos
veículos em tráfego. Constituído de sinaleiros pisca-pisca
intermitente, proporciona visualização clara do sentido
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direcional a ser tomado com segurança pelos condutores
dos veículos em trânsito.
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MEDIDOR DA ELASTICIDADE PERINEAL. Patente de
privilégio de invenção para medir a elasticidade da
musculatura do assoalho pélvico ou períneo que é
compreendido por haste central (1) circular milimetrada; o
cursor (2) com uma área vazada (3) que demonstra a
medida da circunferência formada pelos expansores (4)
quando abertos, que são fixados pelas hastes (7) e (8) nas
dobradiças (9) e (10). As hastes (7) e (8) são fixadas em
sua face medial por dobradiças (11) e (12) ligadas a dois
anéis (13) e (14) fixados na haste central (1). A haste (8)
também apresenta uma dobradiça (15) onde se encaixa a
haste (16) que tem sua extremidade inferior presa ao
cursor (2) através da dobradiça (17). Assim, ao tracionar o
cursor (2), ele demonstra a medida da circunferência e
traciona as hastes (16) que, por sua vez, tracionam as
hastes (7) e (8) que empurram os expansores (4),
formando a circunferência de, no máximo, 12 centímetros
de diâmetro.
MEDIDOR DA ELASTICIDADE PERINEAL. Patente de
privilégio de invenção para medir a elasticidade da
musculatura do assoalho pélvico ou períneo que é
compreendido por haste central (1) circular milimetrada; o
cursor (2) com uma área vazada (3) que demonstra a
medida da circunferência formada pelos expansores (4)
quando abertos, que são fixados pelas hastes (7) e (8) nas
dobradiças (9) e (10). As hastes (7) e (8) são fixadas em
sua face medial por dobradiças (11) e (12) ligadas a dois
anéis (13) e (14) fixados na haste central (1). A haste (8)
também apresenta uma dobradiça (15) onde se encaixa a
haste (16) que tem sua extremidade inferior presa ao
cursor (2) através da dobradiça (17). Assim, ao tracionar o
cursor (2), ele demonstra a medida da circunferência e
traciona as hastes (16) que, por sua vez, tracionam as
hastes (7) e (8) que empurram os expansores (4),
formando a circunferência de, no máximo, 12 centímetros
de diâmetro. MEDIDOR DA ELASTICIDADE PERINEAL.
Patente de privilégio de invenção (prioridade interna)
objetiva medir a elasticidade da musculatura do assoalho
pélvico ou períneo que é compreendido por duas hastes (1)
que têm superfícies externas convexas (5) até a borda
limitadora (6) dando continuidade nas hastes planas (7)
que serão apoio das mãos do examinador. As hastes (1)
serão fixas em suas extremidades proximais (ou interna)
por dobradiça (2) e na extremidade distal ou externa de
uma das hastes (1)haverá uma haste milimetrada (3) fixa
ou móvel através de dobradiça (4) (figuras 2 e 3). Dessa
forma, o examinador segurará nas hastes (7), introduzirá o
equipamento até a borda (6) na vagina da parturiente e
abrirá as hastes (7) no sentido anteroposterior. Em
seguida, medirá em milímetros a extensão da abertura pela
haste (3).
Patente de invenção para AFASTADOR PARA
ABORDAGEM DE ESTRUTURAS MESOFACIAIS,
especialmente de um aparelho a ser utilizado em cirurgias
do tipo “Degloving”, indicada para a retirada de tumores da
fossa nasal, dos seios para nasais, rinofaringe e base
anterior do crânio, o qual se destaca por evitar incisões
externas, eliminar afastadores, diminuir a equipe cirúrgica e
proporcionar ampla exposição do campo operatório;
composto de substancialmente prismática (I), de secção
quadrada, provida, pouco além de sua linha média, de um
par de braços paralelos (2), dotados, das faces inferiores,
de garras (4) para auxiliar na fixação no interior das fossas
nasais; na extremidade da base (1), estão fixados corpos
cilíndricos verticais (5), os quais servem para um pequeno
carro móvel (6), ao qual está incorporada uma haste
cilíndrica (7), paralela à base (1), estando incorporada
nesta mencionada haste (7) uma delgada chapa arqueada
(8) provida de dentes (9) na extremidade livre; os braços
paralelos (2) são introduzidos nas fossas nasais (F), ao
passo que a chapa (8) com dentes (9) promove o
afastamento do tecido mole do terço mesofacial (10).
TELESCÓPIO ANGULADO PARA DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DOENÇAS DA LARINGE.
Compreendido por um corpo tubular (10) de pequeno
diâmetro, apresentando um cotovelo (1), disposto próximo
de seu extremo inferior (2), o qual divide este corpo tubular
(10) em duas porções retas (3 e 4), angularmente
defasadas entre si em 130<198>; sendo que, no extremo
superior (5) desse corpo tubular (10), é definido um
terminal de conexão padrão (11) de acoplamento à câmara
de vídeo, por sua vez acoplada aos equipamentos de
transmissão de imagem; sendo que, intermediariamente à
porção reta superior (4) desse corpo tubular (10), é provida
uma entrada radial (6) através da qual é introduzido no
telescópio angulado o conjunto de iluminação (12),
composto por um feixe de fibras ópticas, que se estende a
partir desse ponto intermediário por toda extensão da
porção reta inferior (3) do corpo tubular (10), exteriorizando
o ponto emissor de luz ao lado do extremo de captação de
imagem (13, 14), conduzindo ditas imagens para a câmara
de vídeo.
AUDIOMETRIA AUTOMÁTICA À DISTÂNCIA COM
RESPOSTA POR TECLADO TELEFÔNICO. Patente de
invenção para AUDIOMETRIA AUTOMÁTICA COM
RESPOSTA POR TECLADO TELEFÔNICO compreendido
por um sistema de geração de sinais em tom puro de 500
Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz (1), caracterizado por um
sistema do tipo Definity (2), com PABX (3), emitindo-os de
maneira aleatória, com frequência e intensidade
predeterminados, acoplado a software Distribuidor
Automático de Chamadas (Lucent) (4), com programação
de gerenciamento de chamadas (5), VDNs (6), software de
gerenciamento de chamadas (7), agentes de recepção e
informação (8) e placas C _ LAN (9). Após emitidos, os
tons sofrem controle de qualidade do sinal que chega ao
receptor através de um tweeter piezelétrico (10) que emite
sons quando estimulados por sons predeterminados, tanto
em frequência quanto em intensidade. Uma vez regulado o
som da emissão, a central produzirá sinais de maneira
aleatória, tanto em intensidade quanto em frequência, aos
quais o indivíduo a ser testado deverá responder (11). A
resposta é baseada na identificação (percepção auditiva)
do sinal: assim que o tom seja ouvido, a pessoa testada
deverá pressionar uma tecla predefinida no aparelho
telefônico (12), segundo instruções fornecidas no início do
teste. Após um número determinado de acertos
(pressionamento da tecla em tempo determinado após a
emissão do tom teste) a central passará a testar outra
frequência até que todas as 4 frequências teste (500 Hz,
1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz) sejam avaliadas. Todo o
procedimento é gravado em sistema DAC (13) e, ao
término da sessão de teste, uma reprodução gráfica do
resultado final é impressa (14) para posterior apresentação
a grupo de especialistas que emitirá laudo para remessa
ao indivíduo testado.
PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE
DE MAMÍFEROS, KIT DE DIAGNÓSTICO E
MARCADORES MOLECULARES DE FERTILIDADE. A
presente invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade de fêmeas
de mamíferos. Especificamente, o processo da presente
invenção é in vitro e compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença de pelo
menos um dos marcadores moleculares selecionados do
grupo que consiste de SERPINAI, VTI1A, PZFP81B, ApoAIV, ou combinações dos mesmos. A presente invenção é
particularmente útil na avaliação de mulheres portadoras
de endometriose graus III e IV.
PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE
DE MAMíFEROS, KIT DE DIAGNÓSTICO E
MARCADORES MOLECULARES DE FERTILIDADE. A
presente invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade de fêmeas
de mamíferos. Especificamente, o processo da presente
invenção é in vitro e compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença de pelo
menos um dos marcadores moleculares do grupo que
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compreende ceruloplasmina, cadeia betafibrinogênio,
apolipoproteína Ai, clusterina, complemento C4,
hemopexina, cadeia pesada imunoglobulina,
apolipoproteína D, cadeia J imunoglobulina, cadeia
betahemoglobina, transferritina, antitripsina aípha 1,
leucine-rich alpha-2-glicoproteína (LRG), cadeia leve
imunoglobulina, fibrinogênio O, cadeia alpha
imunoglobulina pesada, haptoglobina, Cl esterase,
transtiretina, fibrinogênio A, cadeia M imunoglobulina,
membro 2 da subfamília V do canal regulado por potássio,
nucleotídeo guanina Ras- especifico liberador do fator 1,
glutationa peroxidase secretada pelo epididimo, proteína
de transporte vesicular através da interação com homólogo
AI t- SNAREs.
RECIPIENTE PARA CULTIVO DE EMBRIÕES E
CÉLULAS E MÉTODO PARA PROTEGER, CONTRA
CHOQUES ATMOSFÉRICOS, EMBRIÕES E CÉLULAS
SOB CULTIVO. É provido um recipiente compreendendo
um corpo (10) tendo uma parede de fundo (11)
transparente e pelo menos uma porção de parede lateral
(12) que define, superiormente, uma sede de
assentamento (5) para uma tampa (20) removível e
transparente, a ser acoplada ao corpo (10) de modo a ser
seletivamente deslocável, entre uma posição inoperante,
na qual permite a comunicação fluida entre o interior e o
exterior do recipiente (R) , e uma posição operante, na qual
veda hermeticamente o recipiente (R), impedindo
comunicação fluida entre o interior e o exterior desse
último. Esse recipiente (R) pode ser mantido no interior de
uma incubadora, com a tampa na posição inoperante até o
momento de ser levado a uma operação de controle de
cultivo, quando, então, a tampa (20) é levada à condição
operante, ainda no interior da incubadora, mantendo o
recipiente hermeticamente fechado durante sua retirada da
incubadora.
PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE
DE MAMÍFEROS, KIT DE DIAGNÓSTICO E
MARCADORES MOLECULARES DE FERTILIDADE. A
presente invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade de fêmeas
de mamíferos. Especificamente, o processo da presente
invenção é in vitro e compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença de pelo
menos um dos marcadores moleculares selecionados do
grupo que consiste de SERPINAI, VTI1A, PZFP81B, ApoAIV, ou combinações dos mesmos. A presente invenção é
particularmente útil na avaliação de mulheres portadoras
de endometriose graus III e IV.
PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE
DE MAMíFEROS, KIT DE DIAGNÓSTICO E
MARCADORES MOLECULARES DE FERTILIDADE. A
presente invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade de fêmeas
de mamíferos. Especificamente, o processo da presente
invenção é in vitro e compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença de pelo
menos um dos marcadores moleculares do grupo que
compreende ceruloplasmina, cadeia betafibrinogênio,
apolipoproteína Ai, clusterina, complemento C4,
hemopexina, cadeia pesada imunoglobulina,
apolipoproteína D, cadeia J imunoglobulina, cadeia
betahemoglobina, transferritina, antitripsina aípha 1,
leucine-rich alpha-2-glicoproteína (LRG), cadeia leve
imunoglobulina, fibrinogênio O, cadeia alpha
imunoglobulina pesada, haptoglobina, Cl esterase,
transtiretina, fibrinogênio A, cadeia M imunoglobulina,
membro 2 da subfamília V do canal regulado por potássio,
nucleotídeo guanina Ras- especifico liberador do fator 1,
glutationa peroxidase secretada pelo epididimo, proteína
de transporte vesicular através da interação com homólogo
AI t- SNAREs.
RECIPIENTE PARA CULTIVO DE EMBRIÕES E
CÉLULAS E MÉTODO PARA PROTEGER, CONTRA
CHOQUES ATMOSFÉRICOS, EMBRIÕES E CÉLULAS
SOB CULTIVO. É provido um recipiente compreendendo
um corpo (10) tendo uma parede de fundo (11)
transparente e pelo menos uma porção de parede lateral
(12) que define, superiormente, uma sede de
assentamento (5) para uma tampa (20) removível e
transparente, a ser acoplada ao corpo (10) de modo a ser
seletivamente deslocável, entre uma posição inoperante,
na qual permite a comunicação fluida entre o interior e o
exterior do recipiente (R) , e uma posição operante, na qual
veda hermeticamente o recipiente (R), impedindo
comunicação fluida entre o interior e o exterior desse
último. Esse recipiente (R) pode ser mantido no interior de
uma incubadora, com a tampa na posição inoperante até o
momento de ser levado a uma operação de controle de
cultivo, quando, então, a tampa (20) é levada à condição
operante, ainda no interior da incubadora, mantendo o
recipiente hermeticamente fechado durante sua retirada da
incubadora.
PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE
DE MAMÍFEROS, KIT DE DIAGNÓSTICO E
MARCADORES MOLECULARES DE FERTILIDADE. A
presente invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade de fêmeas
de mamíferos. Especificamente, o processo da presente
invenção é in vitro e compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença de pelo
menos um dos marcadores moleculares selecionados do
grupo que consiste de SERPINAI, VTI1A, PZFP81B, ApoAIV, ou combinações dos mesmos. A presente invenção é
particularmente útil na avaliação de mulheres portadoras
de endometriose graus III e IV.
PROCESSO IN VITRO DE AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE
DE MAMíFEROS, KIT DE DIAGNÓSTICO E
MARCADORES MOLECULARES DE FERTILIDADE. A
presente invenção proporciona marcadores moleculares,
kits e processos para a avaliação da fertilidade de fêmeas
de mamíferos. Especificamente, o processo da presente
invenção é in vitro e compreende a análise qualitativa e/ou
quantitativa do líquido folicular quanto à presença de pelo
menos um dos marcadores moleculares do grupo que
compreende ceruloplasmina, cadeia betafibrinogênio,
apolipoproteína Ai, clusterina, complemento C4,
hemopexina, cadeia pesada imunoglobulina,
apolipoproteína D, cadeia J imunoglobulina, cadeia
betahemoglobina, transferritina, antitripsina aípha 1,
leucine-rich alpha-2-glicoproteína (LRG), cadeia leve
imunoglobulina, fibrinogênio O, cadeia alpha
imunoglobulina pesada, haptoglobina, Cl esterase,
transtiretina, fibrinogênio A, cadeia M imunoglobulina,
membro 2 da subfamília V do canal regulado por potássio,
nucleotídeo guanina Ras- especifico liberador do fator 1,
glutationa peroxidase secretada pelo epididimo, proteína
de transporte vesicular através da interação com homólogo
AI t- SNAREs.
ELETRODOS BIPOLARES DE MICROFIBRA
DESCARTÁVEIS PARA ELETRORRETINOGRAFIA. A
presente invenção se refere a eletrodos bipolares para
exames de ERG. O eletrorretinograma (ERG) é um registro
complexo dos potenciais elétricos originados na retina em
resposta à estimulação luminosa. Mais especificamente,
esta invenção diz respeito a eletrodos bipolares que têm
como característica uma estabilidade e maior clareza
relativa aos sinais elétricos por eles transmitidos. Os
registros de potenciais elétricos obtidos a partir da presente
invenção podem ser utilizados como método diagnóstico
de diversas doenças da retina, por exemplo, cegueira
noturna ou retinose pigmentária, disfunções de cones e
bastonetes, toxicidade ocular, entre outras. A presente
invenção compreende um eletrodo bipolar descartável de
microfibra e não requer anestesia tópica, além disso, é
bastante flexível.
COMPOSIÇÃO OFTALMOLÓGICA PARA DIAGNÓSTICO
E CIRURGIA E PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE
COMPOSIÇÃO OFTALMOLÓGICA COM FINALIDADES
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DIAGNÓSTICAS E CIRÚRGICAS. O presente resumo
refere-se a uma patente de invenção para composição
oftalmológica e processo de obtenção da mesma,
pertencentes ao campo dos medicamentos, usada para
identificar estruturas intraoculares em diagnósticos e
cirurgias, desenvolvida para ser mais eficiente, atóxica e de
menor custo que as similares usuais, dita formulação
compreendida, essencialmente: por um ativo para
contraste de tecidos intraoculares; e por veículo
farmaceuticamente aceitável; dito ativo de contraste sendo
corante natural de açaí, extraído da fruta da palmeira
Euterpe Oleracea Mart.
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COMPOSIÇÃO OFTALMOLÓGICA PARA DIAGNÓSTICO
E CIRURGIA E PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE
COMPOSIÇÃO OFTALMOLÓGICA COM FINALIDADES
DIAGNÓSTICAS E CIRÚRGICAS. O presente resumo
refere-se a uma patente de invenção para composição
oftalmológica e processo de obtenção da mesma,
pertencentes ao campo dos medicamentos, usada para
identificar estruturas intraoculares em diagnósticos e
cirurgias, desenvolvida para ser mais eficiente, atóxica e de
menor custo que as similares usuais, dita formulação
compreendida, essencialmente: por um ativo para
contraste de tecidos intraoculares; e por veículo
farmaceuticamente aceitável; dito ativo de contraste sendo
corante natural de açaí, extraído da fruta da palmeira
Euterpe Oleracea Mart.
ESTOJO DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADES
ÓPTICAS. A presente invenção se refere a um estojo de
demonstração de propriedades ópticas visando auxiliar o
ensino de estudantes, através de modelos didáticos e de
treinamento de profissionais na área médica,
especialmente em oftalmologia, em física aplicada, em
tecnologia, em engenharia e outros, compreendendo um
sistema de projeção com fonte fria, um sistema óptico, um
sistema de formação da imagem e um trilho de fixação dos
componentes.
COMPOSIÇÃO OFTALMOLÓGICA PARA DIAGNÓSTICO
E CIRURGIA E PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE
COMPOSIÇÃO OFTALMOLÓGICA COM FINALIDADES
DIAGNÓSTICAS E CIRÚRGICAS. O presente resumo
refere-se a uma patente de invenção para composição
oftalmológica e processo de obtenção da mesma,
pertencentes ao campo dos medicamentos, usada para
identificar estruturas intraoculares em diagnósticos e
cirurgias, desenvolvida para ser mais eficiente, atóxica e de
menor custo que as similares usuais, dita formulação
compreendida, essencialmente: por um ativo para
contraste de tecidos intraoculares; e por veículo
farmaceuticamente aceitável; dito ativo de contraste sendo
corante natural de açaí, extraído da fruta da palmeira
Euterpe Oleracea Mart.
DISPOSITIVO SENSOR DE FRENTES DE ONDA COM
SIMETRIA CILÍNDRICA PARA MEDIR ABERRAÇÕES
ÓPTICAS. Notadamente de uma técnica com simetria
cilíndrica para se medir frentes de onda que emergem de
sistemas ópticos e determinar através destas as
aberrações presentes em tal sistema. O dispositivo que
implementa esta técnica é baseado principalmente em uma
lente com esta simetria denominada toros concêntricos, e
formada por sucessivos anéis de lentes cilíndricas que se
fecham sobre si mesmas formando círculos. O princípio
básico de funcionamento utilizado no projeto requer um
sistema óptico que focalize a luz emitida de uma fonte
emissora de laser no fundo do olho, ou seja, na retina. A
luz refletida de forma difusa a partir deste ponto atravessa
o sistema óptico que constitui o olho e, em seguida, é
projetada por intermédio da lente toros concêntricos sobre
um sensor CCD. Os pontos captados no sensor são
processados matematicamente em um algoritmo adaptado
a simetria cilíndrica e escritos em funções também
adaptadas a esta simetria. O resultado são componentes
das aberrações presentes no olho, escritas em
coordenadas polares, em termos dos polinômios de
Zernike.
TOPÓGRAFO DE CÓRNEA CIRÚRGICO. Apresenta um
microscópio cirúrgico (1) que produz imagem virtual de
olho do paciente, que é formada pelos reflexos dos anéis
do projetor de anéis (2) e focada em dois lugares: na ocular
e no CCD de uma câmera monocromática (3) acoplada ao
divisor de feixes do microscópio que será ligada a uma
placa de aquisição (4) instalada no microcomputador (5),
onde as imagens no monitor são digitalizadas e
processadas através de algoritmos de visão computacional
para que as bordas dos anéis possam ser encontradas,
apresentando ainda um iluminador de 15.000 fibras ópticas
e acoplado na parte superior de uma estrutura cônica (6),
onde os raios de luz incidem na primeira interface de
acrílico polido, a luz caminha pelo acrílico como se este
fosse uma enorme fibra óptica, apresentando três cones de
acrílico, todos terminam de tal maneira a formar a primeira
interface, na outra extremidade, os cones formam anéis de
diferentes diâmetros, jateados com areia e com as laterais
espelhadas, por onde sai a luz, formando os anéis do
projetor.
DISPOSITIVO ÓPTICO PARA PROCESSAMENTO
DIGITAL DE IMAGEM UTILIZADO PARA ANÁLISE DO
DESGASTE DE LÂMINAS CIRÚRGICAS. Refere-se o
presente invento a um dispositivo óptico para
processamento digital de imagem, composto por um
sistema de fixação de lâminas que tem movimento
transversal em relação ao foco do sistema óptico, acoplado
em um sistema dotado de iluminação inferior, alinhado a
um sistema óptico com movimentação vertical que auxilia o
ajuste do foco do sistema ótico de captura, que projeta a
imagem gerada no sensor CCD que digitaliza a imagem, a
qual, depois de digitalizada, será utilizada pelo software
especialmente desenvolvido para análise do desgaste de
lâminas cirúrgicas, proporcionando dados estatísticos que
serão apresentadas para o usuário, em forma de uma
imagem no monitor do sistema, que define a quantificação
da qualidade do fio de corte de lâminas cirúrgicas,
utilizadas para incisões no procedimento cirúrgico
oftalmológico, de Cirurgia Refrativa, podendo ser aplicada
em outras processo cirúrgico com algumas modificações,
respeitando a proposta do invento, proporcionando uma
forma de decisão mais confiável.
ELETRODOS BIPOLARES DE MICROFIBRA
DESCARTÁVEIS PARA ELETRORRETINOGRAFIA. A
presente invenção se refere a eletrodos bipolares para
exames de ERG. O eletrorretinograma (ERG) é um registro
complexo dos potenciais elétricos originados na retina em
resposta à estimulação luminosa. Mais especificamente,
esta invenção diz respeito a eletrodos bipolares que têm
como característica uma estabilidade e maior clareza
relativa aos sinais elétricos por eles transmitidos. Os
registros de potenciais elétricos obtidos a partir da presente
invenção podem ser utilizados como método diagnóstico
de diversas doenças da retina, por exemplo, cegueira
noturna ou retinose pigmentária, disfunções de cones e
bastonetes, toxicidade ocular, entre outras. A presente
invenção compreende um eletrodo bipolar descartável de
microfibra e não requer anestesia tópica, além disso, é
bastante flexível.
COMPOSIÇÕES MICRO E NANOESTRUTURADAS PARA
APLICAÇÃO OCULAR NO TRATAMENTO DE
CERATOCONE. O presente resumo refere-se a uma
patente de invenção para composições micro e
nanoestruturadas para aplicação ocular no tratamento de
ceratocone, pertencente ao campo dos medicamentos,
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OFTALMOLOGIA E
CIÊNCIAS VISUAIS

3
PI 0301078-3

Eyetec
Equipamento
s Oftálmicos

Eyetec
Equipamento
s Oftálmico

18/04/02

01/04/03

Acácio Alves
de Souza
Lima Filho
José
Augusto
Cardillo
Paulo Schor
PI 1001009-2

Anselmo
Gomes de
Oliveira

Wallace
Chamon
Alves de
Siqueira

Os programas da Medicina III da UNIFESP contam com 117 orientadores. Destes, 21
possuem depósitos de patentes.

Fonte: Elaborado pelo autor
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compreendendo moléculas criadas por complexação
molecular com uma droga de inclusão e uma droga ativa,
esta eficiente na promoção de novas ligações cruzadas
entre as fibrilas de colágeno corneal, preferencialmente
riboflavina e a droga de inclusão sendo ciclodextrinas ou
maltodextrinas ou compreendendo uma droga ativa e
estruturas de associação organizadas com dimensões
reduzidas, tais como micelas, micro/nanogotículas ou
micro/nanopartículas poliméricas obtidas por quaisquer
métodos tecnológicos ou micro/nanocápsulas poliméricas
obtidas por deposição interfacial de polímeros pré-formado
ou por polimerização interfacial; dita droga ativa ser
eficiente na promoção de novas ligações cruzadas entre as
fibrilas de colágeno da corneal, preferencialmente
riboflavina.
ELETRODOS BIPOLARES DE MICROFIBRA
DESCARTÁVEIS PARA ELETRORRETINOGRAFIA. A
presente invenção se refere a eletrodos bipolares para
exames de ERG. O eletrorretinograma (ERG) é um registro
complexo dos potenciais elétricos originados na retina em
resposta à estimulação luminosa. Mais especificamente,
esta invenção diz respeito a eletrodos bipolares que têm
como característica uma estabilidade e maior clareza
relativa aos sinais elétricos por eles transmitidos. Os
registros de potenciais elétricos obtidos a partir da presente
invenção podem ser utilizados como método diagnóstico
de diversas doenças da retina, por exemplo, cegueira
noturna ou retinose pigmentária, disfunções de cones e
bastonetes, toxicidade ocular, entre outras. A presente
invenção compreende um eletrodo bipolar descartável de
microfibra e não requer anestesia tópica, além disso, é
bastante flexível.
DISPOSITIVO SENSOR DE FRENTES DE ONDA COM
SIMETRIA CILÍNDRICA PARA MEDIR ABERRAÇÕES
ÓPTICAS. Notadamente de uma técnica com simetria
cilíndrica para se medir frentes de onda que emergem de
sistemas ópticos e determinar através destas as
aberrações presentes em tal sistema. O dispositivo que
implementa esta técnica é baseado principalmente em uma
lente com esta simetria denominada toros concêntricos, e
formada por sucessivos anéis de lentes cilíndricas que se
fecham sobre si mesmas formando círculos. O princípio
básico de funcionamento utilizado no projeto requer um
sistema óptico que focalize a luz emitida de uma fonte
emissora de laser no fundo do olho, ou seja, na retina. A
luz refletida de forma difusa a partir deste ponto atravessa
o sistema óptico que constitui o olho e, em seguida, é
projetada por intermédio da lente toros concêntricos sobre
um sensor CCD. Os pontos captados no sensor são
processados matematicamente em um algoritmo adaptado
a simetria cilíndrica e escritos em funções também
adaptadas a esta simetria. O resultado são componentes
das aberrações presentes no olho, escritas em
coordenadas polares, em termos dos polinômios de
Zernike.
TOPÓGRAFO DE CÓRNEA CIRÚRGICO. Apresenta um
microscópio cirúrgico (1) que produz imagem virtual de
olho do paciente, que é formada pelos reflexos dos anéis
do projetor de anéis (2) e focada em dois lugares: na ocular
e no CCD de uma câmera monocromática (3) acoplada ao
divisor de feixes do microscópio que será ligada a uma
placa de aquisição (4) instalada no microcomputador (5),
onde as imagens no monitor são digitalizadas e
processadas através de algoritmos de visão computacional
para que as bordas dos anéis possam ser encontradas,
apresentando ainda um iluminador de 15.000 fibras ópticas
e acoplado na parte superior de uma estrutura cônica (6),
onde os raios de luz incidem na primeira interface de
acrílico polido, a luz caminha pelo acrílico como se este
fosse uma enorme fibra óptica, apresentando três cones de
acrílico, todos terminam de tal maneira a formar a primeira
interface, na outra extremidade, os cones formam anéis de
diferentes diâmetros, jateados com areia e com as laterais
espelhadas, por onde sai a luz, formando os anéis do
projetor.
COMPOSIÇÕES MICRO E NANOESTRUTURADAS PARA
APLICAÇÃO OCULAR NO TRATAMENTO DE
CERATOCONE. O presente resumo refere-se a uma
patente de invenção para composições micro e
nanoestruturadas para aplicação ocular no tratamento de
ceratocone, pertencente ao campo dos medicamentos,
compreendendo moléculas criadas por complexação
molecular com uma droga de inclusão e uma droga ativa,
esta eficiente na promoção de novas ligações cruzadas
entre as fibrilas de colágeno corneal, preferencialmente
riboflavina e a droga de inclusão sendo ciclodextrinas ou
maltodextrinas ou compreendendo uma droga ativa e
estruturas de associação organizadas com dimensões
reduzidas, tais como micelas, micro/nanogotículas ou
micro/nanopartículas poliméricas obtidas por quaisquer
métodos tecnológicos ou micro/nanocápsulas poliméricas
obtidas por deposição interfacial de polímeros pré-formado
ou por polimerização interfacial; dita droga ativa ser
eficiente na promoção de novas ligações cruzadas entre as
fibrilas de colágeno da corneal, preferencialmente
riboflavina.

Total de patentes = 48 (sendo 15 em parceria com ICT e 6 em parceria com empresa)
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Tabela 33. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal do Ceará em
parceria com ICTs e empresas
#

01

02

Profissional

FRANCISCO
SERGIO
PINHEIRO
REGADAS

MANOEL
ODORICO
DE MORAES
FILHO

Regime

PERMANENTE

PERMANENTE

Área Técnica

CIÊNCIAS MÉDICOCIRÚRGICAS

CIÊNCIAS MÉDICOCIRÚRGICAS

Patentes

Documento

Titular

Data de depósito

MU 84006617

Francisco
Sérgio
Pinheiro
Regadas

19/04/04

MU 84023945

Francisco
Sérgio
Pinheiro
Regadas

04/10/04

MU 87000156

Francisco
Sérgio
Pinheiro
Regadas

12/01/07

MU 87000172

Francisco
Sérgio
Pinheiro
Regadas

12/01/07

PI 1004308-0

Manoel
Odorico de
Moraes Filho

20/08/10

PI 1103116-6

Universidade
Federal do
Ceará

30/06/11

4

3

Universidade
Federal do Rio
de Janeiro
PI 1105098-5

03

PAULO
ROBERTO
LEITÃO DE
VASCONCEL
OS

PERMANENTE

CIÊNCIAS MÉDICOCIRÚRGICAS

Universidade
Federal do
Ceará

23/09/11

PI 1000759-8

Paulo Roberto
Leitão de
Vasconcelos

18/03/10

C1 10007598

Paulo Roberto
Leitão de
Vasconcelos

18/11/11

2

Resumo
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM
AFASTADOR ANAL CIRÚRGICO. Um conjunto de 03
(três) peças, compreendendo um dilatador anal (1), um
embolo de introdução (2) e o afastador (3) propriamente
dito, apresentando novas formas que facilitam e melhoram
o uso, aplicado na realização de procedimentos cirúrgicos
no reto, como a hemorroidectomia grampeada. O referido
dilatador anal (1), ao invés de um disco côncavo, é dotado
de duas orelhas (7) alinhadas, com dois rasgos (8) cada
uma, as quais facilitam o manuseio e proporcionam melhor
fixação da peça no ânus do paciente. O embolo de
introdução (2) é formado por uma cabeça (9) cilíndrica
com face pontuda, porém contendo formas arredondadas,
a qual é fixada a uma haste (4) com pegador (5) de
formato triangular. O afastador (3), diferentemente do
modelo já existente, é formado por um tubo cilíndrico (10)
com dois cortes curvos, tipo chanfrados, dotado de um
pegador (6) constituído por duas orelhas com uma aba
(11) côncava. As bordas do afastador (3) são aboleadas
para não traumatizar as paredes do reto.
DILATADOR ANAL CHANFRADO PARA CORREÇÃO DE
RETOCELE ATRAVÉS DA MUCOSECTOMIA RETAL
COM UTILIZAÇÃO DO GRAMPEADOR MECÂNICO. Um
dilatador anal desenvolvido para facilitar no tratamento
transanal de retoceles baixas (a nível de canal anal
superior) com a utilização de grampeador mecânico,
caracterizado pelo fato de possuir uma chanfradura (1) na
porção tubular (4) de sua estrutura. O presente dilatador
proporciona um aumento da área da mucosa em
exposição e permite a indução dessa exposição através da
vagina, pois o chanfro possibilita o alcance manual dessa
técnica. Ele possui duas orelhas (2) com dois furos (3)
cada, as quais são utilizadas para fixação do dilatador no
ânus, cujo formato anatômico proporciona mais facilidades
nos procedimentos, tanto para manuseio, quanto para a
própria fixação. O dilatador é introduzido no ânus do
paciente com o auxílio do êmbolo de introdução (E), o qual
possui um pegador (5) com formato triangular e uma
cabeça (6) cilíndrica e pontuda, cujo diâmetro é
desenvolvido para que o tubo (4) do dilatador passe por
ele de maneira justa, até esbarrar no pegador.
DISPOSITIVO DE AFASTAMENTO ANAL PARA FINS
CIRÚRGICOS. A presente patente de modelo de utilidade
refere-se a um dispositivo de formato simples, anatômico e
de baixo custo construtivo, composto de apenas três
componentes e destinado a auxiliar em procedimentos
cirúrgicos na região anal, tida como de difícil
instrumentação e manuseio cirúrgico devido às
características físicas da anatomia local. O presente
dispositivo é constituído de três componentes básicos,
quais sejam o dilatador anal (1), o afastador (2) e o êmbolo
(3).
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA A DILATADOR
ANAL COM EXTREMIDADE CHANFRADA PARA
TRATAMENTO DE RETOCELE. A presente patente de
modelo de utilidade refere-se a um inovador dispositivo
para dilatação anal destinado, devido às suas
características técnicas, especificamente a facilitar o
tratamento de retoceles baixas (a nível do canal anal
superior) com a utilização de grampeador mecânico. O
presente dispositivo é constituído de um corpo cilíndrico
(1) dotado de um chanfro frontal (2) ligado em sua
extremidade posterior a duas orelhas inclinadas (3)
diametralmente opostas dotadas, cada uma, de dois
rasgos (4). O mesmo é introduzido no ânus do paciente
com o auxílio do embolo (5).
PROCESSO DE PRODUÇÃO DE EXTRATOS DE
PLANTAS DO GÊNERO SPILANTHES, COMPOSIÇÕES
CONTENDO EXTRATOS DE PLANTAS DO GÊNERO
SPILANTHES E APLICAÇÃO DE EXTRATOS DE
PLANTAS DO GÉNERO SPILANTHES NA
PREPARAÇÃO DE LUBRIFICANTE VAGINAL,
ESPERMICIDA E PRODUTOS ESTIMULADORES DA
FUNÇÃO SEXUAL DO HOMEM E DA MULHER. A
presente invenção proporciona um processo de
preparação de extratos de plantas do gênero Spilanthes,
composições contendo tais extratos e o seu uso na
preparação de produtos estimuladores da função sexual
aumentando a excitação, o desejo e a satisfação sexual
masculina e feminina, através da estimulação e
potencialização da ereção peniana, e do aumento da
secreção de líquido prostático no homem, e do aumento
da força e da frequência de contração da musculatura lisa
vaginal, e do aumento da secreção do fluido vaginal na
mulher. Além disso, a presente invenção inclui também o
seu uso na preparação de composições espermicidas em
função do seu efeito citotóxico sobre os espermatozoides,
e em composições lubrificantes vaginais em função do seu
efeito estimulante da secreção do fluido vaginal.
PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PTEROCARPANOS,
COMPOSIÇÃO CITOMODULADORA
COMPREENDENDO PTEROCARPANOS, E USO DE
PTEROCARPANOS. A presente invenção proporciona um
processo de produção de pterocarpanos, uma composição
compreendendo pterocarpanos e o uso de pterocarpans
na preparação de composições farmacêuticas. Os
compostos da presente invenção são particularmente úteis
para a citomodulação, como aquela utilizada no tratamento
de tumores.
COMPOSTOS DA FAMÍLIA DAS
PTEROCARPANOQUINONAS, PROCESSO DE
PRODUÇÃO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, SEUS
USOS E MÉTODO TERAPÊUTICO. A inovação ora
proposta diz respeito a compostos da família das
Pterocarpanoquinonas de fórmula geral (I), seus sais,
solvatos, racematos e isômeros óticos. Processo de
produção, composição farmacêutica, seu uso e método
terapêutico, processo de produção, composição
farmacêutica, seus usos e método terapêutico.
PREPARADO À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS USADO
COMO SUPLEMENTO NUTRICIONAL. Os mix de óleos
vegetais a serem produzidos propiciam a proporção ideal
de gorduras poli-insaturadas e monoinsaturadas, de
acordo com as recomendações da ADA (Associação
Americana de Diabetes) e da AHA (Associação Americana
do Coração) e obedecendo à recomendação do IOM –
Institute of Medicine/Dietary Reference lntake. A AHA
(Associação Americana do Coração) preconiza que a
ingestão de gordura para um indivíduo saudável é cerca
de 30% ou menos do total de energia da dieta e deverá
ser na seguinte proporção: <7% de gorduras saturadas,
10% e 15% de gorduras monoinsaturadas, e <10% de
gorduras poli-insaturadas, sendo esta proporção capaz de
prevenir o surgimento de doenças crônicas não
transmissíveis. Os mix de gorduras poderão ser usados
como a fonte lipídica principal das dietas enterais,
trazendo mais benefícios para os pacientes, pois, além de
contribuir para o tratamento da doença existente, pode
também trazer benefícios em longo prazo na saúde e
ingestão alimentar dos mesmos e na prevenção de
doenças. Como tem aplicabilidade ampla, os mix de óleos
podem ser usados na alimentação via oral, adicionados
aos alimentos de forma geral e no processamento
industrial de alimentos, tais como laticínios e derivados.
PREPARADO À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS USADO
COMO SUPLEMENTO NUTRICIONAL. É descrito um
preparado à base de óleos vegetais, com a opção de
acréscimo de óleo de peixe e/ou ácidos graxas poli-
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insaturados, usado como suplemento nutricional sob a
forma de um mix lipídico para ser adicionado a todo tipo de
alimento, inclusive como alimento funcional, per se, e/ou
adicionado à nutrição enteral ou parenteral de pacientes
graves internados em UTI, e/ou na fabricação de laticínios.
O programa Ciências Cirúrgicas da Medicina III da UFCE conta com 20 orientadores.
Destes, 3 possuem depósitos de patentes.

Total de patentes = 9 (2 em parceria com ICT/sem parceria com empresa)

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 34. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal do Paraná em
parceria com ICTs e empresas
#

Profissional

VINICIUS
MILANI
BUDEL

01

Regime

PERMANENTE

Área técnica

TOCOGINECOLOGIA

Os programas da Medicina III da UFPR contam com 22 orientadores. Destes, 1 possui
depósito de patentes.

Patentes

Documento

1

PI 8902155-0

Titular

Vinicius Milani
Budel

Data de depósito

03/05/89

Resumo

Não disponível.

Total de patentes = 1 (não possui parceria com ICT e empresa)

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 35. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro em parceria com ICTs e empresas
#

Profissional

ALBERTO
SCHANAIDER

01

JOAO
CARLOS
MACHADO

02

03

ROBERTO
TAKASHI
SUDO

Regime

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

Área técnica

CIÊNCIAS CIRÚRGICAS

CIÊNCIAS CIRÚRGICAS

CIÊNCIAS CIRÚRGICAS

Patente
s

Documento

Titular

Data de depósito

MU
8601499-4

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

02/08/06

BR 20 2014
025033 1

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

/10/2014

PI 90048970

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

01/10/90

2

1

7

PI 00022462

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos

06/04/00

PI 04033639

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

20/08/04

PI 05007275

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

03/03/05

PI 07010168

Universidade
Federal de
Pernambuco

03/05/07

PI 08107378

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

05/05/08

Resumo
AFASTADOR CIRÚRGICO CIRCULAR. Afastador
cirúrgico circular ou elíptico autoestático para a parede
abdominal. Constituído por uma barra de metal, maleável,
na forma de um círculo ou elipse descontínuo, na qual são
posicionados tubos de polipropileno e nestes são afixadas
barras cilíndricas metálicas, que formam as alças
afastadoras das bordas da ferida operatória.
RESUMO DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO PARA
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE. O presente modelo de
utilidade se refere a um dispositivo de contenção para
animais de pequeno porte, que é consistido de uma caixa,
uma tampa estojo, um regulador de tamanho e, uma trava
de segurança. Este dispositivo é indicado para uso em
exames de imagem, tais como, ressonância magnética,
tomografia e, cintilografia, que proporciona conforto,
imobilização adequada, conteção e isolamento do animal,
bem como, segurança ao profissional veterinário e
pesquisador em ciências cirúrgicas, cirurgia experimental
entre outros.
Não disponível.
PROCESSO DE OBTENÇÃO DOS ENANTIÔMEROS DA
BUPIVACAÍNA RACÊMICA, PROCESSO DE OBTENÇÃO
DE COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS A BASE DE
LEVOBUPIVACAÍNA; COMPOSIÇÕES
FARMACÊUTICAS A BASE DE LEVOBUPIVACAÍNA
FORMULADAS NAS FORMAS BÁSICAS OU SAIS
FARMACEUTICAMENTE ACEITÁVEIS E UTILIZAÇÃO
DAS COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS A BASE DE
LEVOBUPIVACAÍNA FORMULADAS NAS FORMAS
BÁSICAS OU SAIS FARMACEUTICAMENTE
ACEITÁVEIS. A presente invenção descreve um novo
método de separação dos enantiômeros da bupivacaína, o
qual consiste em um procedimento contínuo de separação
a frio via precipitação seletiva de seus diastereômeros
com ácido tartárico. Este processamento a frio evita a
degradação dos reagentes conferindo caráter de
processamento contínuo ao procedimento. Um outro
objeto da presente invenção refere-se à manipulação
enantiomérica dos enantiômeros da bupivacaína, no
sentido de obter-se composições farmacêuticas
apresentando excessos enantioméricos variados de
levobupivacaína, de modo a quantificar e determinar a
participação do dextroisômero nos efeitos anestésico e
cardiotóxico. Estas composições enantiomericamente
manipuladas demonstraram apresentar uma melhoria
significativa das propriedades anestésicas, as quais
demonstraram ser similares a bupivacaína racêmica,
apresentando um perfil cardiotóxico similar ao da
levobupivacaína enantiomericamente pura.
RELAXANTES MUSCULARES SELETIVOS E
COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS. A presente invenção
se refere a substâncias capazes de promover relaxamento
muscular seletivo, a composições farmacêuticas contendo
tais compostos e seu uso no tratamento de doenças
associadas ao tecido muscular, sendo que tais compostos
obedecem à fórmula geral (1).
DERIVADOS 1-METIL-3,6,7,8TETRAHIDROPIRAZOLO[3,4-b]PIRROLO[4,3d]PIRIDINA-6,8-DIONA, PROCESSO DE PREPARAÇÃO,
COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO OS
MESMOS E USOS RELACIONADOS. A presente
invenção se relaciona a novos derivados do núcleo 1metil-3,6,7,8-tetrahidropirazolo[3,4-b]pirrolo[4,3-d]piridin6,8-diona, preferencialmente heterocíclicos, que atuam
como hipnóticos e analgésicos com ação no sistema
nervoso central, sendo, portanto, úteis no tratamento da
ansiedade e hiperalgesia central, incluindo: o alívio da
ansiedade; alívio da hiperalgesia central em mamíferos,
preferencialmente humanos. São também descritas
composições farmacêuticas contendo os referidos
compostos e processo para sua preparação.
MOLÉCULAS COM ATIVIDADE ANALGÉSICA,
SEDATIVA E ADJUVANTE DE ANESTÉSICOS. A
presente invenção é relativa a uma nova série de
substâncias da série 3-benzil-imidazolidina-2,4-diona
substituída nas posições orto do anel benzílico por
halogênios como exemplificado para a molécula codificada
LPSF-PT-31, 3-(2-cloro-6-flúor- benzil)-imidazolidina-2,4diona, GIRSIJPAN e seu uso terapêutico enquanto
fármacos dotados de efeitos analgésico, sedativo e
adjuvante de anestésicos.
Não disponível.
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Universidade
Federal de
Pernambuco

O programa Ciências Cirúrgicas da Medicina III da UFRJ conta com 15 orientadores.
Desses, 3 possuem depósitos de patentes

PI 08069859

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

16/10/08

BR 10 2013
012646 2

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

22/05/13

DERIVADOS N-ACILIDRAZÔNICOS, PROCESSO DE
PRODUÇÃO DE COMPOSTOS N-ACILIDRAZÔNICOS,
COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO OS
MESMOS, USOS E MÉTODOS DE TRATAMENTO. A
presente invenção se refere aos compostos Nacilidrazônicos, capazes de promover relaxamento da
musculatura lisa vascular a partir da ativação da
biossíntese de óxido nítrico (NO), que obedecem à fórmula
geral (1): bem como a presente invenção também se
refere a seu processo de obtenção, composições
farmacêuticas contendo os mesmos seus usos e métodos
de tratamento de disfunções relacionadas a síntese do NO
em mamíferos humanos e não humanos, bem como no
tratamento de distúrbios musculares.
COMPOSTO SULFONILIDRAZÔNICO, PROCESSO DE
OBTENÇÃO DO COMPOSTO SULFONILIDRAZÔNICO E
COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS. A presente invenção
descreve um composto de fórmula (I), seu processo de
obtenção e uso na fabricação de uma composição
farmacêutica para estimular a produção de insulina.
Especificamente, a presente invenção compreende uma
série de sulfonilidrazonas que podem ser utilizadas na
fabricação de uma composição farmacêutica para tratar
diabetes. A presente invenção se situa nos campos da
farmácia e da química.

Total de patentes = 10 (9 em parceria com ICT e 1 em parceria com empresa)

Tabela 36. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul em parceria com ICTs e empresas
#

Profissional

Regime

Área técnica

Patentes

Documento

PI 02044374

01

JOSÉ
GERALDO
LOPES
RAMOS

PERMANENTE

CIÊNCIAS DA SAÚDE
GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

2

BR 10 2013
033095 7

Titular

Data de
depósito

Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre

17/10/02

Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre

20/12/13

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul

Adamastor
Humberto
Pereira
Karel Volenec

PI 99017440

Luciano da Silva
Duarte

20/05/99

Lírio Schaeffe

02

ADAMASTO
R
HUMBERTO
PEREIRA

PERMANENTE

MEDICINA CIÊNCIAS
CIRÚRGICAS

3
MU
8600250-3

Angiomed
Importação e
Exportação Ltda.

24/02/06

MU
8600590-1

Angiomed
Importação e
Exportação Ltda.

21/03/06

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul

03

DANIEL DE
CARVALHO
DAMIN

PERMANENTE

MEDICINA CIÊNCIAS
CIRÚRGICAS

1

BR 10 2014
030941 1

Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre

10/12/14

Resumo
ESTIMULADOR ELÉTRICO PARA TRATAMENTO DA
INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA. O pedido de
privilégio de invenção trata de estimulador elétrico para
tratamento da incontinência urinária feminina constituído por
circuitos eletrônicos responsáveis pela geração de pulsos
bifásicos de corrente elétrica aplicados à musculatura
pélvica através de probe de estimulação transvaginal (figura
2), introduzida na vagina da paciente. Esses pulsos
produzem contração muscular e treinam os músculos que
podem atuar no controle das perdas involuntárias de urina.
O equipamento estimulador é totalmente programável pela
interface serial de computadores pessoais e portátil,
podendo ser utilizado pelas pacientes em seus domicílios. A
técnica de estimulação elétrica transvaginal é considerada
uma alternativa conservadora e eficaz para tratamento da
incontinência urinária feminina, conforme diversos trabalhos
de pesquisa realizados, inclusive no próprio Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, bem como isenta de efeitos
colaterais.
EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DOMIClLIAR DA
HIPERATIVIDADE VESICAL E INCONTINÊNCIA MISTA E
DE URGÊNCIA E PROCESSO DE TRATAMENTO DA
HIPERATIVIDADE VESICAL E INCONTINÊNCIA MISTA E
DE URGÊNCIA EMPREGANDO NEUROMODULAÇÃO VIA
ESTIMULAÇÃO TIBIAL. O presente pedido de privilégio de
invenção trata-se de um equipamento programável, portátil,
alimentado por baterias, para tratamento da hiperatividade
vesical e incontinência urinária de urgência e mista,
podendo atuar como estimulador elétrico, constituído por
circuitos eletrônicos de controle e geração de pulsos
bifásicos de corrente elétrica, aplicados através de eletrodos
especiais fixados a uma tornozeleira individualizada, e
memória para armazenamento de todas as sessões
terapêuticas realizadas, possibilitando sua utilização
domiciliar, segura e adequada, com análise posterior eficaz
e efetiva de todos os dados obtidos. O equipamento
emprega técnicas de neuromodulação para atingir os nervos
específicos que controlam a função da bexiga, via a rota
menos invasiva da estimulação elétrica do nervo tibial
posterior.
O pedido de privilégio de invenção trata de um expansor
endoluminal constituído por anéis (5) ou por uma esteira na
forma de espiral construída com um fio de material
biocompatível flexível (3), dobrando no formato de “Z” ou
“X”. Salienta-se, ainda, que a forma de união entre dois
anéis adjacentes (3) ou entre os braços de uma esteira
compreende a introdução de suas extremidades em forma
de setas (1), no interior de capilares (4) de mesmo material
do fio e a posterior deformação das paredes opostas (2) dos
mesmos para criar uma limitação física ao deslocamento
dos braços. Com isso, existe a possibilidade de
movimentação longitudinal de todo o expansor, além de se
conseguir uma melhor flexibilidade nos mesmos e pode-se
fazer o acompanhamento do expansor no interior do corpo
do paciente, pois os mesmos são aparentes em
radiografias. O material do fio e dos capilares é geralmente
de aço inoxidável, nitinol, elgiloy ou polímero.
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM CATETER
BALÃO. Patente de modelo de utilidade para um cateter
balão compreendido por uma haste multi-lumen (1) que
contém pelo menos dois canais internos (8) e (9); haste
multi-lumen (1) está terminada em sua extremidade proximal
pela conexão Y (4) onde os canais internos (8) e (9) se
separam até as conexões Luer Lock (5); haste multi-lumen
(1) ainda terminada em sua extremidade distal pelo corpo do
balão (2), o qual é atravessado pela haste simples (7)
contendo a aplicação de pelo menos dois marcadores
radiopacos (3) e apresenta geometria cônica tendo em sua
extremidade proximal uma porção cilíndrica (6) e fabricado
de tal maneira que possa apresentar ou não curvatura
predeterminada.
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM CATETER
INTRODUTOR DE ENDOPRÓTESE VASCULAR. Patente
de modelo de utilidade para um cateter introdutor (cateter de
entrega, sistema introdutor, delivery system) de endoprótese
vascular compreendido por uma bainha (1) na qual está
inserido um empurrador (2) que contém ao longo de seu
eixo um canal guia (6), uma trava (7) deslizante ajustada no
seu diâmetro externo e em sua porção distal uma cesta (3)
dotada de marcadores radiopacos (5) e que aprisiona uma
endoprótese (4) quando na situação pré-disparo.
EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE BIOFEEDBACK
DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA
FECAL. O presente pedido de privilégio de invenção trata-se
de um equipamento programável, portátil, alimentado por
baterias, para tratamento da incontinência fecal, podendo
atuar como sistema pressórico de treinamento muscular
anal, constituído por sonda anal de pressão autoaplicável,
circuitos eletrônicos de controle e de produção de imagens
gráficas exibidas em tela de LCD, e memória para
armazenamento de todas as sessões terapêuticas
realizadas, possibilitando sua utilização domiciliar, segura e
adequada, com análise posterior eficaz e efetiva de todos os
dados obtidos. O equipamento emprega técnicas de
treinamento muscular para aumento da capacidade de
continência anal. O equipamento portátil permite a
comunicação com computadores pessoais, via interface
USB, possibilitando o download e análise dos dados em
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software especificamente desenvolvido para biofeedback
anorretal.

04

JOSÉ
CARLOS
SOARES DE
FRAGA

PERMANENTE

MEDICINA CIÊNCIAS
CIRÚRGICAS

1

PI 11005220

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul

10/02/11

BLENDAS POLIMÉRICAS DE POLI (ÁCIDO LÁCTICO-COGLICÓLICO) E POLI (ISOPRENO). Patente de blenda
polimérica homogênea de Poli (ácido láctico-co-glicólico) e
Poli (isopreno), bem como seu processo de obtenção de um
material com propriedades físicas, químicas e reológicas
diferenciadas, conformação de tal material em produtos e
aplicação desses produtos na área médico-hospitalar.

25/07/91

A Válvula de Ventilação Otológica com Dispositivo Aplicador
tem a função de tornar mais simples a aplicação de um
dreno no tímpano, dispensando a intervenção cirúrgica com
anestesia geral, atualmente necessária. Com a criação
deste dispositivo todos os procedimentos necessários
passam a ter caráter ambulatorial. A válvula permite o
fechamento do canal de drenagem, viabilizando banhos de
imersão e controle objetivo do momento de sua remoção.

Luiz Lavinsky
Ubirajara Maciel
da Cunha
Elton Luiz Ferlin

05

LUIZ
LAVINSKY

PERMANENTE

MEDICINA CIÊNCIAS
CIRÚRGICAS

1

PI 91032318

Paulo Roberto
Stefani Sanches
Alexandre
Bacelar
José Luis Jardim
de Santi
Rosa Lúcia
Vieira Maidana
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul

BR 20 2012
023192 7

14/09/12
Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre

06
MAURICIO
GUIDI
SAUERESSI
G

PERMANENTE

MEDICINA CIÊNCIAS
CIRÚRGICAS

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre

2

BR 10 2012
012884 5

29/05/12
Bhio Supply
Indústria e
Comércio de
Equipamentos
Médicos

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre

BR 20 2012
033526 9

28/12/12
Empresa Promm
Indústria de
Materiais
Cirúrgicos

07

SADY
SELAIMEN
DA COSTA

PERMANENTE

MEDICINA CIÊNCIAS
CIRÚRGICAS

2
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre
BR 20 2012
033525 0

28/12/12
Empresa Promm
Indústria de
Materiais
Cirúrgicos

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre
BR 10 2012
012884 5

08

09

AMARILIO
VIEIRA DE
MACEDO
NETO

JOAO LUIZ
ELLERA
GOMES

29/05/12
Bhio Supply
Indústria e
Comércio de
Equipamentos
Médicos

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
COLABORADO
R

MEDICINA CIÊNCIAS
CIRÚRGICAS

3
BR 20 2012
023192 7

COLABORADO
R

MEDICINA CIÊNCIAS
CIRÚRGICAS

2

Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre

14/09/12

PI 10034200

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul

29/09/10

PI 84000791

João Luiz Ellera
Gomes

09/01/84

ENDOPRÓTESE TRAQUEAL EM Y. O presente relatório
descritivo descreve um modelo de utilidade de uma
endoprótese traqueal em Y que se destaca por apresentar
uma porção traqueal tubular/cilíndrica com saliências
externas circulares e desencontradas e duas terminações
bronquiais tubulares/cilíndricas e superfícies externas lisas.
Produzida em silicone contendo materiais radiopacos
biocompatíveis, apresenta acabamento da superfície interior
polido e espelhado, obtido através de matriz de injeção com
superfície interna retificada e espelhada (polida), com o
objetivo de reduzir a agregação de secreções e
permeabilidade a líquidos. O presente modelo de utilidade
destina-se à área de implantes médicos para traqueia.
COMPÓSITO DE FOSFATO DE CÁLCIO
NANOESTRUTURADO E BORRACHA DE SILICONE,
PROCESSO DE PRODUÇÃO DE COMPÓSITO DE
FOSFATO DE CÁLCIO NANOESTRUTURADO E
BORRACHA DE SILICONE E USO DE COMPÓSITO DE
FOSFATO DE CÁLCIO NANOESTRUTURADO E
BORRACHA DE SILICONE NA PRODUÇÃO DE
COMPOSTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TECIDO
ORGÂNICO – A presente invenção descreve material
biomético, mais especificamente, um compósito de fosfato
de cálcio nanoestruturado e borracha de silicone, seu
processo de produção a partir da modificação de
elastômeros baseados em polidimetilsiloxano e
incorporação de partículas de fosfato de cálcio obtidas por
reação in situ em única etapa, e adicionalmente, o uso do
compósito de fosfato de cálcio nanoestruturado e borracha
de silicone na produção de compostos para substituição de
tecido orgânico.
PRÓTESE PARA RECONSTRUÇÃO TOTAL DA CADEIA
OSSICULAR DO OUVIDO MÉDIO. Este pedido de patente
de modelo de utilidade descreve prótese para reconstrução
total da cadeia ossicular do ouvido médio (PROT). O
presente relatório descritivo descreve prótese sem
articulações ou peças móveis, passíveis de fabricação como
peça única através dos processos de usinagem, moldagem,
extrusão ou injeção, com possibilidade de angulação do
disco em relação à haste cilíndrica distal durante o
procedimento cirúrgico, superfície de contato com a
membrana timpânica passível de acabamento superficial ou
deposição de substâncias que melhorem as características
de interação com o tecido biológico e a possibilidade de
customização empregando os instrumentos usuais de
cirurgia otológica, visando adequar as dimensões às
estruturas anatômicas de cada paciente. O presente modelo
de utilidade destina-se à área de implantes médicos para
ouvido, mais especificamente, no campo da cirurgia
otorrinolaringológica e cirurgia craniofacial.
PRÓTESE PARA RECONSTRUÇÃO PARCIAL DA CADEIA
OSSICULAR DO OUVIDO MÉDIO. Este pedido de patente
de modelo de utilidade descreve próteses para reconstrução
parcial da cadeia ossicular do ouvido médio (PROP). O
presente relatório descritivo descreve próteses sem
articulações ou peças móveis, passíveis de fabricação como
peça única através dos processos de usinagem, moldagem,
extrusão, impressão 3D ou injeção, com possibilidade de
angulação do disco em relação ao pino ou extremidade
cilíndrica durante o procedimento cirúrgico, superfície de
contato com a membrana timpânica passível de
acabamento superficial ou deposição de substâncias que
melhorem as características de interação com o tecido
biológico e a possibilidade de customização empregando os
instrumentos usuais de cirurgia otológica, visando adequar
as dimensões às estruturas anatômicas de cada paciente. O
presente modelo de utilidade destina-se à área de implantes
médicos para ouvido, mais especificamente, no campo da
cirurgia otorrinolaringológica e da cirurgia craniofacial.
COMPÓSITO DE FOSFATO DE CÁLCIO
NANOESTRUTURADO E BORRACHA DE SILICONE,
PROCESSO DE PRODUÇÃO DE COMPÓSITO DE
FOSFATO DE CÁLCIO NANOESTRUTURADO E
BORRACHA DE SILICONE E USO DE COMPÓSITO DE
FOSFATO DE CÁLCIO NANOESTRUTURADO E
BORRACHA DE SILICONE NA PRODUÇÃO DE
COMPOSTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TECIDO
ORGÂNICO – A presente invenção descreve material
biomético, mais especificamente, um compósito de fosfato
de cálcio nanoestruturado e borracha de silicone, seu
processo de produção a partir da modificação de
elastômeros baseados em polidimetilsiloxano e
incorporação de partículas de fosfato de cálcio obtidas por
reação in situ em única etapa, e adicionalmente, o uso do
compósito de fosfato de cálcio nanoestruturado e borracha
de silicone na produção de compostos para substituição de
tecido orgânico.
ENDOPRÓTESE TRAQUEAL EM Y. O presente relatório
descritivo descreve um modelo de utilidade de uma
endoprótese traqueal em Y que se destaca por apresentar
uma porção traqueal tubular/cilíndrica com saliências
externas circulares e desencontradas e duas terminações
bronquiais tubulares/cilíndricas e superfícies externas lisas.
Produzida em silicone contendo materiais radiopacos
biocompatíveis, apresenta acabamento da superfície interior
polido e espelhado, obtido através de matriz de injeção com
superfície interna retificada e espelhada (polida), com o
objetivo de reduzir a agregação de secreções e
permeabilidade a líquidos. O presente modelo de utilidade
destina-se à área de implantes médicos para traqueia.
GRAMPO ORTOPÉDICO EM NITINOL MEMORIZADO
COM TRATAMENTO TERMOMECÂNICO, PROCESSO DE
PRODUÇÃO DO MESMO E MÉTODO DE USO. A presente
invenção refere-se a um grampo ortopédico e ao processo
de produção do mesmo. O referido grampo confeccionado
em nitinol é uma órtese a ser utilizada em osteossíntese
costal, estabilização do tórax instável proporcionando a
reversão do tórax paradoxal, e assim proporcionar melhores
condições ao parênquima pulmonar, o processo de
produção do grampo em tela é realizado através de corte
por cisalhamento e tratamento termomecânico, e o método
de uso do grampo ortopédico em nitinol memorizado com
tratamento termomecânico ocorre sem a utilização de
ferramentas.
Não disponível.

Resultados

PI 02006448

Os programas da Medicina III da UFRGS contam com 68 orientadores. Destes, 9
possuem depósitos de patentes.

João Luiz Ellera
Gomes

22/02/02
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DISPOSITIVO PARA SUTURA DE TECIDOS
BIOLÓGICOS. Desenvolvidos para o tratamento de lesões
do tecido músculo-esquelético e conjuntivo, em especial do
manguito rotador, valendo-se de um dispositivo linear
bioabsorvível ou não, com uma secção transversal provida
de farpas em uma extremidade ou de um outro método
específico para fixação óssea, e um corpo provido de
escalas denteadas transversais em toda a sua extensão, ou
em partes estrategicamente escolhidas, que servirão de
trava, contra a excursão retrógrada de um módulo móvel
também provido de farpas, durante o processo de
aproximação dos tecidos usados.

Total de patentes = 17 (11 em parceria com ICT e 6 em parceria com empresa)

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 37. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III em parceria com empresas (por
programa)
Programa

Patentes
depositadas

Universidade de São Paulo (USP)

Urologia

11

Universidade de São Paulo (USP)

Ortopedia e Traumatologia

06

Cirurgia

06

Medicina: Ciências Cirúrgicas

06

Oftalmologia e Ciências Visuais

05

Pesquisa em Cirurgia

01

Universidade de São Paulo (USP)

Ciências em Gastroenterologia

01

Universidade de São Paulo (USP)

Medicina (Cirurgia Torácica e
Cardiovascular)

01

Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto (USP/RP)

Ciências da Saúde Aplicadas ao
Aparelho Locomotor

01

Universidade de São Paulo/ Ribeirão Preto (USP/RP)

Medicina (Clínica Cirúrgica)

01

Ciências Da Cirurgia

01

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Medicina (Ginecologia)

01

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Cirurgia Translacional

01

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Ciências Cirúrgicas

01

IES

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo (FCMSCSP)

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

43
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Tabela 38. Patentes depositadas por professores orientadores dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III em parceria com empresas (por IES)

IES

Patentes
depositadas –
Medicina III

Patentes
depositadas em
parceria com ICTs

Patentes
depositadas em
parceria com
empresas

Universidade de São Paulo (USP)

60

12

19

Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

48

15

07

Universidade de São Paulo
(USP/RP)

29

24

02

Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP)

28

21

01

Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)

18

08

06

Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho
(UNESP)/Botucatu

18

04

00

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)

17

11

06

Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ)

10

09

01

Universidade Federal do Ceará
(UFC)

09

02

00

Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo
(FCMSCSP-TI)

04

00

01

Faculdade Evangélica do Paraná

02

00

00

Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ)

02

01

00

Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG)

01

01

00

Universidade Federal do Paraná
(UFPR)

01

00

00

Total

247

108

43

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 39. Empresas que depositaram patentes em parceria com professores orientadores dos
programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III

01

AC&F Contabilidade Gerencial
Endereço: Rua São José, 165 – Centro – Bom Despacho (MG)
Telefone: (37) 3522-2616
A AC&F Contabilidade Gerencial Ltda. é uma empresa de contabilidade
e consultoria empresarial que foge do conceito tradicional de escritório de
contabilidade, preferindo atuar como agente transmissor de técnicas
gerenciais e contábeis, no intercâmbio de experiências e de apoio à
implementação de soluções racionais de acordo com as necessidades
específicas de cada cliente.

02

Angiomed Importação e Exportação Ltda.
Endereço: Rua General João Telles, 542 – Bom Fim, Porto Alegre (RS).
CEP 90035-120. Telefone: (51) 3312-4474
Fundada em janeiro de 1998, especializada nas áreas médicas de
cardiologia intervencionista e cirurgia endovascular, com foco em
dispositivos endovasculares para cirurgias minimamente invasivas, a
Angiomed tem por objetivo oferecer alta qualidade e tecnologia de ponta
a um custo competitivo no mercado brasileiro.

03

Apsen Farmacêutica S.A.
Endereço: Rua la Paz, 162 – Santo Amaro, São Paulo (SP). CEP
04755-020. Telefone: (11) 5641-8963
Um sonho em comum. Assim nasceu uma história de sucesso que dura
mais de 40 anos. O imigrante italiano, Mario Spallicci, e sua esposa, D.
Irene Spallicci, abriram as portas do laboratório em 3 de junho de 1969 no
bairro de Santo Amaro, em São Paulo (SP), produzindo inicialmente
insumos derivados de fontes animais para a indústria farmacêutica.
Nessas mais de quatro décadas, a Apsen lançou produtos, expandiu seu
parque fabril, aumentou seu quadro de colaboradores, ganhou diversos
prêmios, conquistou o mercado farmacêutico e cresceu, com solidez e
constância, ao longo dos anos. A Apsen é hoje uma empresa 100%
nacional

e

atua

em

áreas

como

urologia,

reumatologia,

otorrinolaringologia, neurologia, geriatria, psiquiatria, gastroenterologia,
ginecologia, ortopedia e clínica geral.
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04

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
Endereço: Av. Luiz Pasteur, 4959 – Walderes, Esteio (RS). CEP 93290010. Telefone: (51) 3459-4000
A moderna visão empresarial e consistente aporte de recursos
impulsionaram a implantação de extensa linha de fabricação de
instrumentais e equipamentos médico-hospitalares numa nova planta
industrial, localizada em Esteio, na Grande Porto Alegre (RS). Sua planta
industrial abriga engenheiros, projetistas, designers e equipe de técnicos
especializados em operatrizes e ferramentais de alta tecnologia para
produção de dispositivos cirúrgicos no estado da arte.

05

Braile Biomédica Indústria
Endereço: Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 – Jardim Tarraf, São
José do Rio Preto (SP). CEP 15091-450. Telefone: (17) 2136-7000
A Braile Biomédica nasceu do sonho de viabilizar a cirurgia cardíaca no
Brasil. Hoje é um avançado polo fabricante de produtos médico-cirúrgicohospitalares. Parceira de importantes instituições de fomento à ciência e
à pesquisa, a Braile Biomédica é empresa inovadora em soluções para
medicina.

06

Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos
Endereço: Avenida Paoletti, 363, Itapira (SP). Telefone: (19) 3863-9500
O Cristália é um complexo industrial farmacêutico, farmoquímico,
biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 100% brasileiro.
Único laboratório farmacêutico brasileiro capaz de desenvolver todas as
etapas de produção de um novo medicamento, desde a concepção da
molécula até o produto final. Conquistou 91 patentes, um marco nunca
alcançado por outro laboratório farmacêutico no País. Parceria sempre foi a
tônica no estilo de trabalho da empresa. O sucesso do Cristália em muito se
deve ao trabalho em parceria com instituições de pesquisa, universidades,
governo, agências de fomento e profissionais de saúde.

07

Empresa Promm Indústria de Materiais Cirúrgicos
Endereço: Av. Pátria, 312 – São Geraldo, Porto Alegre (RS). CEP
90230-071. Telefone: (51) 3342-3136
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A Promm surgiu a partir da tese de mestrado do sócio-fundador, Eng.
Eubirajara Medeiros e, desde o início, a organização busca contribuir com
o progresso do setor. Cerca de 20% dos colaboradores da empresa
atuam no departamento de pesquisa e desenvolvimento de produtos.
Tem como um de seus pilares a inovação. É uma das primeiras empresas
no Brasil a fabricar placas e parafusos para cirurgia buco- maxilo-facial e
pioneiros na produção de próteses de ATM. Procura solucionar os mais
variados casos mediante próteses personalizadas de acordo com as
necessidades específicas de cada paciente.
08

Eyetec Equipamentos Oftálmicos
Endereço: R. Gelsomino Saia, 260 – Jardim Maracanã, São Carlos
(SP). CEP 13571-310. Telefone: (16) 3363-3012
Atuando há mais de duas décadas no mercado oftalmológico e
competindo em igualdade com empresas multinacionais, a Eyetec vem
conquistando cada vez mais posição de destaque e reconhecimento entre
os oftalmologistas desde o lançamento do primeiro produto: o
oftalmoscópio binocular nacional. Uma empresa de capital 100%
nacional, idealizada dentro da Universidade de São Paulo (USP) por
engenheiros, técnicos e pesquisadores, a marca Eyetec carrega
competência, tecnologia e qualidade forjadas em seu DNA. Hoje com uma
linha completa de equipamentos para diagnóstico, seus produtos estão
presentes na maioria das clínicas oftalmológicas, hospitais e instituições
de ensino, proporcionando, inclusive, maior acesso da população a essas
tecnologias. Todo equipamento Eyetec traz consigo a segurança de um
produto registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
aprovado por laboratórios credenciados ao INMETRO e adequado à
legislação brasileira. Isso proporciona ao médico um produto dentro das
normas de segurança eletro-médica e permite tranquilidade na hora de
regularizar sua clínica na ANVISA. Nossa equipe técnica está apta para
prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em todo território
nacional, bem como fornecer laudos de calibração em nossos laboratórios
e certificados de regularidade para os produtos que fabricamos.
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09

Far Indústria e Comércio Ltda.
Endereço: Av. Mal. Costa e Silva, 4464 – Subsetor Norte – 8 (N-8),
Ribeirão Preto (SP). CEP 14075-610. Telefone: (16) 3628-6724
A indústria Far é uma empresa que trabalha no desenvolvimento de peças
técnicas em borracha e poliuretano. Especializada na área de
revestimentos de borracha em cilindros gráficos, fabricação do kit plantio,
peças prensadas e industriais, entre outros, conforme a necessidade do
cliente.

10

Genoa Biotecnologia S/A
Endereço: Av. Angélica, 2318 – Consolação, São Paulo (SP). CEP
01228-904. Telefone: (11) 3135-6880
O laboratório fornece aos pacientes um kit para coleta de amostras de
DNA a partir da saliva, de maneira rápida e não invasiva. Nosso objetivo
é prover tecnologia molecular para a comunidade médica com ótimo custo
efetivo e prazos de processamento dentro das urgências necessárias na
rotina médica. A Genoa/LPCM oferece os testes de BRCA1 e BRCA2 em
diferentes formatos, conforme a necessidade do médico.

11

Gentech Análises Clínicas S/C
Endereço: Rua Doutor Diogo de Faria, 1087 – Vila Clementino – São
Paulo (SP). CEP 04037-003. Telefones: (11) 5571-6610 e (11) 975617025
A Gentech Análises Clínicas S/C Ltda. – Me é um(a) sociedade simples
limitada de São Paulo (SP), fundada em 20 de março de 2000. Sua
atividade principal está relacionada a serviços de complementação
diagnóstica e terapêutica.

12

Hebron Indústrias Químicas e Farmacêuticas
Endereço: Agamenon Magalhães, 136, Caruaru (PE). CEP 55030-400.
Telefone: (81) 3722-1333
A atuação da Hebron® estende-se às especialidades de pediatria, clínica
médica, gastroenterologia e ginecologia. A busca constante pela
valorização da pesquisa e da biodiversidade na produção de seus
medicamentos

garante

permanente

parceria

com

universidades
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espalhadas pelos quatro cantos do país, como as Universidades Federais
de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio
Grande do Norte e Paraíba, e com as Universidades Estaduais de São
Paulo (USP), Campinas (UNICAMP) e Pernambuco (UPE). Fora do Brasil,
a Hebron® desenvolve projetos na Inglaterra, mantém estreita relação
com a Universidade de Farmácia do Porto (Portugal) e manteve contato
com um dos maiores centros de pesquisa fitoquímica do mundo, em
Lausanne (Suíça). Um de seus medicamentos foi submetido a testes
preliminares no Hospital de Nova York. O compromisso com o
desenvolvimento e o aprimoramento da qualidade dos produtos e
serviços da Hebron® são geridos por uma rigorosa política de qualidade
adotada em todos os setores. As ações envolvem desde a padronização
dos processos ao comprometimento e a capacitação dos colaboradores.
13

Kemin Industries
Endereço: Rua Ettore Soliani, 471, Distrito Industrial Nova Era,
Indaiatuba (SP), Brasil. CEP 13347-394 Telefone: (19) 2107 8000
A Kemin Industries é mais do que um fabricante de ingredientes em todo
o mundo. É um laboratório, um pesquisador, um recurso e um parceiro
para os clientes. Da saúde animal para a nutrição humana, os clientes
encontram respostas e soluções. A Kemin compartilha informações e
recursos com clientes, apenas uma das razões pela qual a Kemin
Industries é uma líder na indústria de produção de ingredientes. Quando
se trabalha com a Kemin, você está em parceria com os principais
especialistas da área, os quais compartilham os resultados da
investigação e respondem a todas as perguntas de forma aberta e
honesta para garantir que você use os produtos Kemin de forma correta
e para sua melhor vantagem.

14

Laboratório Bioquímico de Análises Clínicas Jardim Paulista
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4701 – Jardim Paulista, São
Paulo (SP). CEP 01401-002. Telefone: (11) 3051-7447
Cardiologia,
citopatologia,
densitometria
óssea,
dermatologia,
endoscopia, endoscopia digestiva, ortopedia e traumatologia, patologia,
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radiologia e diagnóstico por imagem são as áreas que o Laboratório
abrange.
15

MDT – Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes S.A.
Endereço: Av. Brasil, 2983 – Distrito Industrial, Rio Claro (SP). CEP
13505-600. Telefone: (19) 2111-6500
O Grupo MDT é formado por empresas com quase 30 anos de
experiência no mercado de implantes ortopédicos. Atendendo todo o
território brasileiro e mais de 10 países, continua em constante evolução
buscando mais qualidade. Para manter o padrão MDT de qualidade, seus
produtos são produzidos a partir de matérias-primas comprovadamente
biocompatíveis. Todo o material, ao adquiri-lo e recebê-lo, é submetido
aos procedimentos de inspeção e recebimento de matéria-prima, os quais
incluem rigorosos testes mecânicos, análises químicas e metalográficas,
conforme requisitos especificados em normas e padrões internacionais
para materiais empregados na fabricação de produtos médicos
implantáveis.
O processamento de seus produtos é realizado em equipamentos da mais
alta tecnologia por mais de 250 colaboradores treinados e em constante
formação, dentro de infraestruturas que somam mais de 5.000 metros
quadrados. Durante todas as etapas do processo produtivo, os produtos
passam por procedimentos de controle e testes conforme requisitos e
especificações técnicas estabelecidas por um rigoroso sistema de
garantia da qualidade. Ao final do processo, 100% das peças produzidas
são conferidas no controle da qualidade. Dessa forma, o Grupo MDT está
sempre em dia com seu compromisso social, tendo suas práticas sempre
alinhadas com o órgão regulador (Agência Nacional da Vigilância
Sanitária (ANVISA)), bem como com toda sua linha de produtos
devidamente registrada de acordo com a Resolução RDC nº 16/13, que
aprova sua livre comercialização no Brasil e no mundo. Os processos de
fabricação são realizados, de acordo com procedimentos padronizados
do Sistema de Gestão da Qualidade, certificado em conformidade com os
requisitos das Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos
(BPFPM), estabelecidos pela Resolução RDC nº 16/13, da ANVISA.

154

Resultados

16

Neo Border Biotecnologia
Endereço: R. Caramuru, 417, sala 118, Saúde, São Paulo (SP). CEP
04138-001. Telefone: (11) 5574-7673
Neo Border Biotecnologia Ltda. é uma empresa com 15 anos de
existência e foi fundada em 2002 no estado de São Paulo. A empresa
está devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) sob o número 04.150.864/0002-21. Tipo Societário: Sociedade
Empresária Limitada (Ltda.).

17

Opto Eletrônica
Endereço: Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, 1071 – Jardim Santa
Felícia, São Carlos (SP). CEP 13563-330. Telefone: (16) 2106-7000 e
Fax (16) 2106-7001
A Opto Eletrônica S/A é uma empresa de tecnologia no ramo de
optoeletrônica, com atuação nas áreas médica, industrial e de
componentes ópticos. Pioneira em diversos setores, a Opto é sinônimo
de inovação e respeito aos clientes, à sociedade e ao meio ambiente.
Em dezembro de 2009, a Opto recebeu o Prêmio FINEP de Inovação na
categoria Média Empresa. Esse reconhecimento integra a história de
desafios e conquistas da Opto que, desde sua criação, em 1985, contribui
para transformar conhecimento e alta tecnologia em riquezas genuínas
para a sociedade e para as próximas gerações. A Opto apoia diversas
iniciativas para o desenvolvimento de tecnologia em universidades e
centros de pesquisa de todo o Brasil. Hoje a empresa está constituída de
uma planta industrial, três laboratórios de antirreflexo e uma unidade no
exterior.

18

Polisa Biopolímeros para a Saúde Ltda.
Endereço: Rua Costa Sepulveda, 749, sala 6 B, Recife (PE). CEP
50730-260. Telefone: (81) 32721205
A Polisa Biopolímeros para a Saúde Ltda. – ME é um(a) Sociedade
Empresarial Limitada de Recife (PE), fundada em 17 de outubro de 2008.
Sua atividade principal é pesquisa e desenvolvimento experimental em
ciências físicas e naturais. As atividades de pesquisa e desenvolvimento
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experimental em ciências físicas e naturais compreendem os ramos da
medicina,
agronomia,

química,

biologia,

oceanografia,

bioquímica,

zootecnia,

farmácia,

destacadas

biomedicina,

como

ciências

biológicas, assim como ciências exatas e físicas: matemática pura e
aplicada, física (termodinâmica, acústica, óptica, eletromagnetismo,
eletricidade, mecânica), geologia, geofísica, geociências, astronomia,
cosmologia, entre outras. Enquadram-se aqui todas as pesquisas e suas
implicações, com viés acadêmico ou aplicado na indústria e no comércio.
19

Trautec Equipamentos Cirúrgicos Ltda.
Endereço: R. Guará, 1812 – Vila Elisa, Ribeirão Preto (SP). CEP
14075-510. Telefone: (16) 3615-8050
A visão da Trautec, que atua neste nobre mercado da saúde há mais de
25 anos, é complexa, porém sempre com base na ética. Visa o
desenvolvimento de um número de materiais de alta qualidade para levar
ao progresso os tratamentos cirúrgicos ortopédicos, visa facilitar o
trabalho médico e, com isso, obter melhores resultados cirúrgicos e
qualidade de vida aos pacientes. Incrementar a tecnologia em parceria
com os médicos é um foco respeitado em seus princípios, mantendo,
assim, a qualidade dos produtos.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 40. Empresas com patentes depositadas em parceria com professores orientadores dos
programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde Medicina III
Empresa

Patentes

Genoa Biotecnologia S/A

08

MDT – Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes S.A.

06

Polisa Biopolímeros para a Saúde Ltda.

06

Eyetec Equipamentos Oftálmicos

04

Far Indústria e Comércio Ltda.

03

Angiomed Importação e Exportação Ltda.

02

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.

02

Empresa Promm Indústria de Materiais Cirúrgicos

02

Opto Eletrônica

02

AC&F Contabilidade Gerencial Ltda.

01

Apsen Farmacêutica S.A.

01

Braile Biomédica Indústria

01

Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos

01

Gentech Análises Clínicas S/C

01

Hebron Indústrias Químicas e Farmacêuticas

01

Kemin Industries

01

Laboratório Bioquímico de Análises Clínicas Jardim Paulista

01

Trautec Equipamentos Cirúrgicos Ltda.

01

Neo Border Biotecnologia

01
Total

Fonte: Elaborado pelo autor

45
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Tabela 41. ICTs com patentes depositadas em parceria com professores orientadores dos programas
acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde Medicina III
ICTs

Patentes

Universidade Estadual de Campinas

23

Universidade de São Paulo

22

Universidade Federal de São Paulo

15

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

10

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

09

Universidade Federal de Pernambuco

09

Universidade Federal do Rio de Janeiro

09

Universidade Estadual do Oeste Do Paraná

06

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

05

Fundação Zerbini

04

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

04

Fundação Parque Tecnológico Itaipu

03

Fundação Butantan

02

Fundação Otorrinolaringologia

02

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

02

Universidade Federal de Minas Gerais

02

Universidade Federal do Ceará

02

Forsyth Institute

01

Massachusetts General Hospital

01

Sociedade Educacional Uberabense

01

Universidade Federal de Pernambuco

01

Universidade Estadual de Londrina

01

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

01

Total

135

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3 Análise das entrevistas com os coordenadores dos programas acadêmicos
de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
Nessa etapa do estudo, foram realizadas entrevistas com os coordenadores
dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde –
Medicina III, com o objetivo de compreender melhor como está sendo implementada
essa formação para o Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação, em cada um
dos programas da área, e na área como um todo.
Dos 37 programas analisados, 26 aceitaram participar dessa etapa da
pesquisa. Os demais, por motivos diversos, optaram por não participar do estudo.
Tabela 42. Programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde Medicina
III que aceitaram participar da pesquisa e contribuíram para que este estudo pudesse ser realizado
Programa

Programa

Instituição

01

Cirurgia Translacional

UNIFESP

02

Ciência Cirúrgica Interdisciplinar

UNIFESP

03

Medicina (Ginecologia)

UNIFESP

04

Medicina (Obstetrícia)

UNIFESP

05

Medicina (Otorrinolaringologia)

UNIFESP

06

Medicina (Urologia)

UNIFESP

07

Oftalmologia e Ciências Visuais

UNIFESP

08

Anestesiologia

USP

09

Ciência em Gastroenterologia

USP

10

Medicina (Cirurgia Torácica e
Cardiovascular)

USP

11

Medicina (Clínica Cirúrgica)

USP

12

Medicina (Obstetrícia e Ginecologia)

USP

13

Ortopedia e Traumatologia

USP

14

Otorrinolaringologia

USP

15

Urologia

USP

16

Ciências da Cirurgia

UNICAMP

17

Tocoginecologia

UNICAMP

18

Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia

UNESP-BOTUCATU

19

Ciências da Saúde Aplicada ao
Aparelho Locomotor

USP – Ribeirão Preto

Resultados

Programa

Programa

Instituição

20

Ginecologia e Obstetrícia

USP – Ribeirão Preto

21

Medicina (Clínica Cirúrgica)

UFPR

22

Ciências Aplicadas à Cirurgia e à
Oftalmologia

UFMG

23

Saúde da Mulher

UFMG

24

Cirurgia

UFPE

25

Medicina (Ciências Cirúrgicas)

UFRGS

26

Pesquisa em Cirurgia

Santa Casa de São Paulo
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Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 43. Programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde Medicina
III que optaram por não participar do estudo, por motivos diversos
Programa

Programa

Instituição

01

Oftalmologia

USP

02

Anestesiologia

UNESP – BOTUCATU

03

Bases Gerais da Cirurgia

UNESP – BOTUCATU

04

Medicina (Clínica Cirúrgica)

USP – Ribeirão Preto

05

Oftalmologia e Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cabeça Pescoço

USP – Ribeirão Preto

06

Tocoginecologia

UFPR

07

Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas

UERJ

08

Ciências Cirúrgicas

UFRJ

09

Ciências Médico Cirúrgicas

UFCE

10

Ciências da Saúde – Ginecologia e
Obstetrícia

UFRGS

Princípios da Cirurgia

Faculdade Evangélica do Paraná

11

Fonte: Elaborado pelo autor

As entrevistas com os coordenadores dos programas foram orientadas por
meio de um questionário semiestruturado, contendo 25 questões de múltipla escolha
e 12 questões abertas, totalizando 37 questões.
Os entrevistados puderam, em algumas questões de múltipla escolha, escolher
mais de uma alternativa. Os resultados dessas questões aparecem neste capítulo em
gráficos de barras. As demais respostas foram inseridas em gráficos circulares (pizza).
Os resultados encontram-se relacionados a seguir.
Importante:

Resultados

161

(1) Em alguns resultados, os programas aparecem em ordem numérica, de 01
a 26, mas essa ordem foi estabelecida pelo pesquisador e não deve ser
utilizada como padrão para análise de dados dos programas. Para o leitor,
os programas serão conhecidos neste capítulo de resultados apenas como
Programa 1, Programa 2 e, assim, sucessivamente.
(2) Parte das questões basearam-se no Formulário para Informações sobre as
Políticas de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas e
Tecnológicas do Brasil85 e o artigo da pesquisadora da Unicamp, Lea Velho,
intitulado O Papel da Formação de Pesquisadores no Sistema de
Inovação65.
Gráfico 16. Participação dos coordenadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III nos Encontros de Pós-Graduação

Não participou da
pesquisa
30%

Sim
65%
Não
5%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 17. Participação dos coordenadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III no Fórum Nacional de Gestores de Inovação e
Transferência de Tecnologia (FORTEC)
Sim
0%

Não participou da
pesquisa
30%

Não
70%

Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 18. Participação dos coordenadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III em outros fóruns que abordam os temas pósgraduação, pesquisa, inovação e transferência de tecnologia

Não participou da
pesquisa
30%

Não
5%

Fonte: Elaborado pelo autor

Sim
65%
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Gráfico 19. Participação dos coordenadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III em outros fóruns que abordam os temas pósgraduação, pesquisa, inovação e transferência de tecnologia além dos informados
Outros eventos

Aulas de Graduação e Pós Graduação

Evento/NIT

Encontro da Medicina III da CAPES

Encontros da FAPESP

Reuniões da CAPES

Fóruns Internos das IES
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Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 20. Conhecimento dos coordenadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III das diretrizes do Plano Nacional de Pós-Graduação
(PNPG) 2011-2020, da CAPES, sobre Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

Não participou da
pesquisa
30%

Não
3%

Fonte: Elaborado pelo autor

Sim
67%
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Gráfico 21. Contribuição dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III com o Desenvolvimento Tecnológico e com o Sistema de Inovação

Não participou da pesquisa
Com a formação de profissionais e pesquisadores
qualificados, que, ao serem incorporados pelos vários
setores da sociedade, levam consigo não apenas
conhecimento científico recente, mas também habilidades
para resolver problemas complexos, realizar pesqui

Através do desenvolvimento de instrumentos e técnicas de
pesquisa (como modelos computacionais e protocolos
laboratoriais para o desenho e teste de sistema
tecnológico

Com atividades de pesquisa, que podem ser apropriadas
pelas empresas no seu processo de inovação (seja para a
solução de problemas ou para a criação de novos
processos e produtos)
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Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 22. Tipos de projetos de Inovação Tecnológica desenvolvidos pelos programas acadêmicos
de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 23. Outros projetos de Inovação Tecnológica que os programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III desenvolvem
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 24. Participação dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III no Projeto RHAE do CNPq ou em outros projetos com fomento para Inovação
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 25. Participação dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III em outros projetos com fomento para Inovação
INCT/MCT/CNPq (Papiloma Virus Humano)
PROCAD - Programa Nacional de Cooperação
Acadêmica
Parceria com indústrias 1para desenvolvimento
de próteses
Instituto Butantan -Desenvolvimento de novas
drogas (oncologia) / Poli- Desenvolvimento de…
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 26. Parcerias dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III com empresas
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 44. Outras parcerias com empresas citadas nas entrevistas realizadas com os coordenadores
dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde Medicina III
01
Laboratório Neo Química Comércio e Indústria

Endereço: Rod. Anhanguera, 15 – Jardim Jaraguá, São Paulo (SP)
A Neo Química, que completou 55 anos em 2014, consolidou-se
firmemente como líder no mercado brasileiro de medicamentos similares e
alcançou a vice-liderança no mercado de genéricos no mês de fevereiro de
2015. Adquirida pela Hypermarcas em dezembro de 2009, a marca vem
investindo na expansão de seu portfólio de moléculas e no aumento de sua
capacidade produtiva para acompanhar o crescimento acelerado da
demanda por similares e genéricos no Brasil. Com foco em inovação
contínua, a Neo Química continua a introduzir novos produtos em sua
grade nesses dois segmentos. Para tanto, a marca conta com a estrutura
de pesquisa e desenvolvimento da divisão Farma da Hypermarcas,
alocada em Anápolis, Goiás; onde uma equipe de mais de 200 profissionais
utiliza quatro laboratórios com área conjunta superior a dois mil metros
quadrados, equipados com as mais modernas tecnologias para o
desenvolvimento e análise de produtos farmacêuticos. Os produtos da
marca Neo Química são produzidos na maior fábrica de medicamentos da
América Latina. São mais de 111 mil metros quadrados de área construída,
com produção média mensal superior a 50 milhões de unidades.
02

Silimed do Brasil – Indústria de Implantes Ltda.
Tem unidades no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Criada em 1978, a Silimed é a maior fabricante de implantes de silicone da
América do Sul, a primeira em vendas no Brasil e a terceira no mundo.
Empresa de capital 100% brasileiro, possui a maior e mais diversificada
linha de produtos para cirurgia plástica do mercado. Com um catálogo de
mais de 5 mil itens, exporta para mais de 75 países, nos cinco continentes.
Atende as áreas de cirurgia plástica, urologia e tratamento da obesidade,
para fins estéticos e reparadores. Seus produtos são feitos com matériaprima de primeira qualidade e tecnologia de ponta. Foi a primeira no mundo
a identificar cada peça com um número de série individual, o que garante
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total controle de rastreabilidade de seus produtos, proporcionando mais
segurança a médicos e pacientes.
03

Hospital Albert Einstein
Endereço: Av. Albert Einstein, 627 – Morumbi, São Paulo (SP). CEP 05652900. Telefone: (11) 2151-1233
O Hospital Israelita Albert Einstein é um hospital brasileiro, localizado no
distrito do Morumbi, zona oeste da cidade de São Paulo. Foi fundado pela
comunidade judaica da cidade de São Paulo em 4 de junho de 1955. É uma
das unidades de saúde mais conhecidas do Brasil pela qualidade de
atendimento e pelos equipamentos e especialidades médicas de que
dispõe para tratar os principais tipos de patologias. Possui um programa de
assistência social na comunidade de Paraisópolis, próximo ao hospital.
Tem mais de 6 mil médicos cadastrados, sendo o hospital privado mais
moderno da América Latina. Em 1999 tornou-se a primeira instituição de
saúde fora dos Estados Unidos a ser reconhecida pela Joint Commission
International (a certificadora de serviços de saúde mais importante do
mundo). É considerada uma das melhores instituições médicas latinoamericanas e configura-se como um complexo de saúde cujo foco de
atuação está nas áreas da medicina de alta complexidade. Por isso, tornouse referência em prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças nas
áreas da cardiologia, oncologia, ortopedia, neurologia e cirurgia. O IIEP tem
mais de 240 estudos em desenvolvimento, com investimentos de R$ 18,5
milhões, sendo R$ 5,9 milhões da Sociedade e o restante de Fontes
externas (agências e órgãos de fomento, doações e parcerias com o
Ministério da Saúde e a indústria farmacêutica). Há cerca de 50
pesquisadores (incluindo pós-graduandos, pós-docs e pesquisadores
contratados) envolvidos em mais de 100 projetos de pesquisa em
andamento, nos centros de Pesquisa Clínica, Pesquisa Experimental e
Instituto do Cérebro.

04

Politec Saúde Soluções Auditivas
Endereço: Alameda Araguacema, 138 – Tamboré, Barueri (SP), Brasil.
CEP 06460-070. Tel.: +55 (11) 4195-6001
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Com mais de 40 anos de atuação no setor médico-hospitalar, a Politec
Saúde destaca-se pelos produtos inovadores e o alto padrão de qualidade
de serviço que oferece a instituições, profissionais da saúde e seus
usuários. A empresa importa e comercializa uma vasta gama de produtos
de alta tecnologia, nas mais diversas áreas, com o intuito de proporcionar
melhor qualidade de vida e maior bem-estar aos usuários de seus
produtos. É a soma do treinamento de profissionais aos produtos de alta
tecnologia e qualidade que define o diferencial da Politec: oferecer
soluções e inovação em saúde. Alcançar resultados sempre com
integridade e foco no sucesso dos clientes, proporcionando uma melhor
qualidade de vida aos usuários, são os princípios da Politec. Nesse sentido,
empenhada com a ética e a melhora constante dos serviços, a Politec
definiu as diretrizes que identificam e norteiam todas as decisões e ações
da empresa, seja no seu ciclo de relacionamentos, seja na seleção dos
produtos a serem comercializados: Integridade, Respeito, Confiabilidade,
Trabalho em equipe e inovação com qualidade.
05

Astellas Farma Brasil
Endereço: Torre B Vila Almeida, 04794-000, Av. das Nações Unidas,
14171 – Brooklin Paulista, São Paulo (SP). CEP 04730-090. Telefone: (11)
3027-4500
A Astellas Farma Brasil, filiada da sede da Astellas Pharma Inc., localizada
em Tóquio, no Japão, é uma empresa farmacêutica dedicada a melhorar a
saúde das pessoas em todo o mundo, por meio de fornecimento de
produtos farmacêuticos inovadores e confiáveis. A organização está
empenhada em tornar-se líder da categoria global em áreas focadas pela
combinação de pesquisa e desenvolvimento e áreas terapêuticas de
especialização no Brasil, que incluem imunologia, doenças infecciosas,
urologia e oncologia. Além da sede mundial localizada em Tóquio, a
Astellas Pharma Inc. tem escritórios na Ásia, Europa, Américas e Norte. A
Astellas escolheu o Brasil como a sua primeira filial na América Latina por
ser o maior mercado farmacêutico da região. Nas atividades no país, a
Astellas está empenhada em expandir o acesso de produtos farmacêuticos
importantes para a comunidade médica brasileira e seus pacientes.
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06

Libbs Farmacêutica
Endereço: R. Dona Cesária Camargo de Oliveira, 240 – Jardim Vista
Alegre, Embu (SP). CEP 06807-320. Telefone: (11) 2109-2500
A Libbs é uma empresa privada e 100% brasileira, além de ser uma das
mais importantes indústrias farmacêuticas do país, com mais de meio
século de história construída com um misto de ousadia, inovação e espírito
visionário que ajudou a modelar sua evolução e o próprio desenvolvimento
do setor farmacêutico nacional. Do ponto de vista dos médicos e
instituições de saúde, é fornecedora de um amplo portfólio de
medicamentos em diversas especialidades. Para os pacientes, a marca
busca entendê-los como seres humanos em sua integralidade e atendê-los
em suas individualidades. Isso significa não apenas proporcionar
medicamentos eficazes e confiáveis para tratar da sua saúde, mas inovar
em formulações e apresentações que agregam conforto, bem-estar e
facilidade de uso.

07

Biomecânica
Endereço: R. Luiz Pengo, 145 – Jardim Orlando Chesini Ometto, Jaú (SP).
CEP 17212-811. Telefone: (14) 2104-7900
Desde 1988, ao iniciar as atividades, o foco estava em obter a confiança
do médico, o compromisso com o paciente e, principalmente, o
relacionamento com o distribuidor e, com isso, houve a estruturação da
empresa por meio de três pilares estratégicos: inovação, qualidade e
pesquisa. Trabalha comprometida com a saúde e, para isso, fornece os
melhores implantes, instrumentais e serviços. Os colaboradores são
valorizados acima de tudo e as ações são bem direcionadas em valores
essenciais nos dias atuais, como ética, respeito e responsabilidade. O
sonho da empresa deu início à Biomecânica, uma forma de ajudar na
recuperação do paciente. Com esse pensamento, o presidente, José
Roberto Pengo, transformou um papel em branco e um lápis em
ferramentas para a criação de um fixador externo, o qual se tornou o
precursor da empresa e até hoje serve de inspiração, pois, por meio dele,
é possível enxergar sonhos e projetos, que, como ele, podem virar
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realidade e histórias de superação. Em plena evolução e sempre buscando
o melhor para os pacientes, a Biomecânica investe em novos
conhecimentos, como a nanotecnologia e biomateriais. Criou a Linha Orion
SP em conjunto com empresas, com o governo e universidades da Suíça,
garantindo qualidade e inovação e proporcionando a internacionalização
dos produtos, os quais são reconhecidos mundialmente.
08

Ajinomoto do Brasil
Endereço: R. Joaquim Távora, 875 – Vila Mariana, São Paulo (SP). CEP
04015-001. Telefone: (11) 5908-8750
Em 1956, a Ajinomoto desembarcou no Brasil e, desde então, se empenha
em oferecer produtos da mais alta qualidade, tanto para o consumidor e o
mercado de alimentação fora do lar, como insumos às indústrias de
alimentos; cosméticos; produtos farmacêuticos; itens de nutrição esportiva,
nutrição animal e agronegócios. Com quatro unidades industriais e uma
sede administrativa, emprega cerca de 3.200 funcionários e atende tanto o
mercado interno como o externo.

09

Nestlé
Endereço: Estr. dos Alvarengas, 630 – Assunção, São Bernardo do
Campo (SP). CEP 09850-550. Telefone: (11) 4344-2559
A Nestlé é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas. Atualmente,
dispõe de mais de 2.000 marcas, desde as icônicas globais àquelas
favoritas dos mercados locais. Está presente em 191 países ao redor do
mundo. Inspirada pelo avanço científico de seu fundador, Henri Nestlé,
orientada por valores e, ainda, pela nutrição como foco central, trabalha
juntamente com parceiros para melhorar a qualidade de vida e contribuir
para um futuro mais saudável.

10

BIOLAB
Endereço: R. Olimpíadas, 242 – Itaim Bibi, São Paulo (SP). Telefone: (11)
3573-6000
Para a Biolab, saúde e qualidade de vida são condições indispensáveis
para que o ser humano viva plenamente, seja feliz e conquiste seus
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sonhos, com a força de seus passos. A Biolab pesquisa, desenvolve,
produz e comercializa medicamentos com o propósito de participar dessas
conquistas e promover a realização das pessoas. Sua história tem início
em 1997, com uma equipe determinada a construir uma trajetória e um
legado de sucesso. Hoje, é uma das dez maiores empresas de
medicamentos do Brasil, referência no mercado global, com sólido
compromisso com o desenvolvimento da ciência e da indústria
farmacêutica em nosso país. Há parcerias estratégicas com empresas,
universidades e instituições de pesquisa no mundo todo, que fortalecem
nossa representatividade internacional. Empresa especialista, com foco
em medicamentos inovadores, responsáveis por mais de 50% do
faturamento, a Biolab soma experiência e juventude e mantém em seu time
profissionais

dinâmicos,

empreendedores,

que

se

antecipam

às

necessidades do mercado e dedicam-se continuamente à evolução. É uma
empresa pulsante, comprometida com o futuro e, por isso, investe 10% do
que fatura em pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Líder no mercado brasileiro de medicamentos sob prescrição médica na
área de cardiologia, a Biolab tem atuação relevante nas áreas de
ginecologia, dermatologia, gastroenterologia, reumatologia, ortopedia,
pediatria, dentre outras. O foco são medicamentos inovadores que
compõem mais de 50% do portfólio, formado por mais de 100 produtos.
Também atua de forma significativa no segmento de dermocosméticos,
desenvolvendo produtos com tecnologias arrojadas, que utilizam recursos
da biodiversidade brasileira e adaptados ao clima e à pele dos brasileiros.
Conta com mais de 2 mil funcionários e visita, mensalmente, 250 mil
médicos em todo o território brasileiro, assegurando à classe médica a
presença amiga, além de atualização constante e opções inovadoras.
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BAYER
Endereço: R. Domingos Jorge, 1100 – Socorro, São Paulo (SP). CEP
04761-000. Telefone: (11) 5694-5166
A Bayer é uma empresa inovadora com uma história de mais de 150 anos
e competências centrais nas áreas de saúde e agricultura. Desenvolve
novas moléculas para a utilização em produtos inovadores e soluções para
melhorar a saúde de pessoas, animais e plantas. As atividades de pesquisa
e desenvolvimento são baseadas na profunda compreensão dos processos
bioquímicos que ocorrem nos organismos vivos. O objetivo é atingir e
manter posições de liderança nos mercados, gerando, assim, valores para
clientes, públicos de interesse e colaboradores. Com essa finalidade, a
estratégia da empresa foi projetada para ajudar a resolver alguns dos
desafios mais urgentes enfrentados pela humanidade. O compromisso é o
de atuar com sustentabilidade e assegurar nossas responsabilidades
éticas e sociais com cidadania empresarial, respeitando os interesses de
nossos stakeholders. Os colaboradores que têm paixão para inovar contam
com excelentes oportunidades de desenvolvimento na Bayer.

Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 27. Tipos diversos de contratos realizados através dos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 28. Criação de spin-off ou startup por programas acadêmicos de pós-graduação da Grande
Área Ciências da Saúde – Medicina III
Startup
0%
Spin-off
5%

Não tem informação
3%

Não participou da
pesquisa
30%

Não gerou
62%

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 29. Parceria dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III com Incubadora Universitária ou com Parque Tecnológico
Incubadora
Universitária
0%

Parque Tecnológico
5%
Não tem informação
5%

Não participou da
pesquisa
30%

Não tem projeto ou
parceria
60%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 30. Cultura de inovação já percebida nos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 31. Formas de perceber a cultura de inovação nos programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
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Gráfico 32. Utilização de bolsa ou participação dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III em programa de inovação da CAPES
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Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 33. Bolsa ou Programa CAPES utilizados pelos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 34. Utilização de bolsa ou participação dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III em programas de inovação do CNPq
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 35. Bolsa ou Programa CNPq utilizados pelos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
Bolsa de Iniciação em desenvolvimento Tecnológico e
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 36. Utilização de bolsa ou participação dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III em programas de inovação das FAPs
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 37. Bolsa ou Programa FAp utilizados pelos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
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(PAPI/Nuplitec)

PIPE-PAPPE (Finep)

Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE)

Consórcios Setoriais para a Inovação Tecnológica
(ConSITec)
Pesquisa em parceria com a Inovação Tecnológica
(PITE)

Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID)
0

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 38. Utilização de bolsa ou participação dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III em programas de inovação de outras agências
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 39. Bolsa ou Programa utilizados pelos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande
Área Ciências da Saúde – Medicina III
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Gráfico 40. Formação de quadros através dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande
Área Ciências da Saúde – Medicina III para o setor tecnológico
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Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 45. Formação de quadros para o setor tecnológico pelos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde Medicina III
Programa

Resposta

01
02

-

03
04
05
06
07
08

Parte dos egressos estão atuando em Laboratórios de P&D de empresas.
Alunos não médicos têm sido inseridos em empresas de tecnologia.
Não justificou.
-

09
10
11
12
13
14

Não justificou.
Muitos dos alunos vão para a indústria farmacêutica gerenciar pesquisas.
Muitos egressos estão na indústria.

15
16

Formamos egressos que estão na indústria.
Vários egressos do programa estão atuando em laboratórios da indústria
farmacêutica.
Muitos dos nossos egressos estão atuando na área de bioengenharia.
Por ser uma área cirúrgica, o aluno acaba tendo contato com questões
tecnológicas.

17
18
19
20
21
22
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Programa

Resposta

23
24
25
26
Formamos egressos que estão na indústria farmacêutica.
Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 41. Estímulo dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III para conhecimento e uso da Lei de Inovação por parte dos alunos da pósgraduação
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 42. Conceitos sobre inovação que os pós-graduandos têm se apropriado por meio dos
programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
Atividade de ensino em temas correlacionados à inovação
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 43. Formas de aprendizagem sobre conceitos de inovação nos programas acadêmicos de
pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 44. Outras formas de aprendizagem sobre conceitos de inovação nos programas acadêmicos
de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 45. Disciplinas ministradas nos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III sobre inovação
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 46. Outras disciplinas ministradas pelos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande
Área Ciências da Saúde Medicina sobre inovação
Programa
Resposta
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bases Metodológicas de Pesquisa Científica (parte de uma disciplina).
* Nosso programa não tem essas disciplinas, mas acho necessário. É preciso
preparar mais os pós-graduandos para essas áreas, que podemos chamar de
novas. Às vezes, eles até têm oportunidade, vão para fora do país, enxergam esse
cenário, mas, quando voltam, vão fazer o quê?
*Acho necessário, principalmente sobre empreendedorismo, acho que alguém
deveria oferecer, mas não necessariamente o programa.
-

21
22
23
24
25
26
* Comentários
Fonte: Elaborado pelo autor

-
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Gráfico 46. Existência de NIT nas instituições dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III
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Fonte: Elaborado pelo autor
Gráfico 47. Tipos de apoios que os programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III e seus pós-graduandos recebem do NIT
Outro
Capacitação
Eventos
Pareceres
Registro de atendimento à comunidade
Inovação de marketing
Inovação organizacional
Apoio ao empreendedorismo
Inovação social
Comercialização de tecnologias
Negociação de ativos de propriedade intelectual
Negociação de projetos
Valorização de tecnologia
Avaliação econômica de eventos
Cadastro de oferta e demando de C&T
Política de confidencialidade
Documentos padronizados
Relacionamento com empresas
Acompanhamento das atividades de pesquisa
Orientação aos pesquisadores
Acompanhamento dos processos
Divulgação das criações desenvolvidas na instituição
Proteção das criações desenvolvidas na instituição
Solicitação de inventor independente
Avaliação e classificação dos resultados…
Política de estímulo à proteção de propriedade…
0

1

Fonte: Elaborado pelo autor
O que é isso?
Q31. Em caso de “outro”, citar: * Não houve comentário.
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Gráfico 48. Tipos de apoios que os programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III e seus pós-graduandos gostariam de receber dos NITs
Outro
Capacitação
Eventos
Pareceres
Registro de atendimento à comunidade
Inovação de marketing

Inovação organizacional
Apoio ao empreendedorismo
Inovação social
Comercialização de tecnologias
Negociação de ativos de propriedade intelectual
Negociação de projetos
Valorização de tecnologia

Avaliação econômica de eventos
Cadastro de oferta e demando de C&T
Política de confidencialidade
Documentos padronizados
Relacionamento com empresas
Acompanhamento das atividades de pesquisa
Orientação aos pesquisadores
Acompanhamento dos processos
Divulgação das criações desenvolvidas na instituição
Proteção das criações desenvolvidas na instituição
Solicitação de inventor independente
Avaliação e classificação dos resultados decorrentes de atividades e projetos
de pesquisa
Política de estímulo à proteção de propriedade intelectual

0

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 47. Outros tipos de apoios esperados dos NITs pelos coordenadores dos programas
acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde Medicina III
Programa
Resposta
01

-

02

-

03

-

04

-

05

-

06

-

07

-

08

Desenvolver a cultura de inovação dentro do programa.

09

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

17

19

*Estamos num processo muito incipiente para receber apoio do NIT, o que a gente
precisa é identificar processos inovadores no programa.
-

20

-

21

-

22

-

23

-

24

-

25

-

18

26
*Comentários
Fonte: Elaborado pelo autor

-
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Gráfico 49. Opinião dos coordenadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande
Área Ciências da Saúde – Medicina III se devem ter, no campo de Desenvolvimento Tecnológico e na
Inovação, o mesmo desempenho que apresentam no campo científico

Não participou da
pesquisa
30%
Sim
49%

Não
21%

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 48. Justificativa da opinião dos coordenadores dos programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde - Medicina III sobre os programas terem, no campo do
Desenvolvimento Tecnológico e da Inovação, o mesmo desempenho que apresentam no campo
científico
Programa
01

02
03

04

05

06
07

Resposta
Porque há de se dar o retorno para a sociedade e para o país de inovação,
depósito de patentes e melhoria na parte de gestão.
A universidade está afastada da sociedade e isso a deixa voltada para si mesma.
Na medida que o pesquisador passar a gerar algo que dê retorno para a
sociedade, vai justificar a existência da mesma. Na verdade, a gente foca a
publicação, independentemente das necessidades.
Porque não faz sentido guardar aquilo que foi perguntado, respondido e
encontrado, sendo que todo esse conhecimento é para salvar vidas ou mudar a
qualidade de vida da das pessoas, o paciente tem é fruto de pesquisa, a população
é fruto de pesquisa, mas para isso tem que haver mudança no ensino, que tem
que focar as necessidades e a aplicação dos resultados.
Estamos engatinhando, nossos alunos são extremamente elitistas, isso não existe
fora do Brasil. Água mole em pedra dura... Eles não sentem essa necessidade
ainda porque vivem ainda numa forma muito elitista, mas a gente coloca a
necessidade, mas a ficha não cai, mas isso precisa ser melhor difundido.
Hoje isso não acontece, mas no mundo afora sim. Eu não consigo isso ainda no
meu programa.
Depende da política do governo e do país. Não deve ser a prioridade.
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Resposta
A pesquisa tem que ter finalidade em si, e a finalidade é a melhoria das condições
de vida dos pacientes e das condições.
O ideal seria isso, mas ainda não é nesse momento, e esse momento é muito
oportuno, mas as coisas para acontecerem precisam ser provocadas... Eu acho
mesmo que todos têm que ter perfil duplo, por exemplo, alguém que atua com
virologia tem que ter toda a base de ciência mesmo, mas também a questão da
inserção social e da inovação porque precisam desenvolver vacinas para o país
todo e para outros países também.
Como opinião, sim
Porque não é obrigatório, é uma característica de cada programa
A inovação em saúde precisa ser melhor definida. Precisamos de mudanças e de
política pública ligada a patentes para gerar novas formas de tratamento e de
serviços em saúde. Fazemos tudo isso, mas sem visibilidade.
Sim, porque é a aplicação e o ensino estão ligados à pesquisa e a pesquisa, à
aplicabilidade.
Somos avaliados pelo campo científico, mas a questão é o translacional mesmo, a
pesquisa tem que ter desdobramento. Temos que dar a devolutiva para a
sociedade.
Acho que faz parte e que é o ideal, mas não é a prática.
Mas não conto com isso tão cedo, porque precisamos de pessoas especiais para
tudo isso, orientadores com essa dimensão na área, senão não conseguimos.
Depende da vocação do programa. O programa não é o professor, é o
departamento que é interdisciplinar, inter e multiprofissional, sem cunho social, o
que sabemos é que tem uma pesquisa a ser gerada.
Eu não acho que tem que ser, varia de acordo com as pesquisas e alunos.
Porque é uma forma de dividir com a sociedade o que a gente tem recebido, e não
podemos mais viver também importando coisas e fazendo cópias, temos que
produzir conhecimento e aplicá-lo para nossa realidade.
Se pensarmos na formação do aluno como um todo, fica realmente faltando
alguma coisa, e o aluno tem que saber que, mesmo na pesquisa básica, em algum
momento tudo aquilo pode ser aplicado e ele precisa estar atento.
É o ideal, mas se a gente vai conseguir, eu não sei. Nossa responsabilidade hoje é
muito mais acadêmica do que social e contribui mais com a formação docente.
Eu acho que os programas devem ter desenvolvimento diferenciado conforme a
área, capacitar e gerar expertise e, principalmente, identificar espaços para
absorção dos egressos.
A pós-graduação envolve áreas muito distintas... não sei se a gente tem que ter
um papel social, mas, a meu ver, a área de cirurgia está lá no fim da fila.
Porque parte significativa das pesquisas refere-se à epidemiologia.
Depende do objetivo do programa.
A formação integral de nossos profissionais da área médica nos campos científico,
social e de inovação poderá contribuir para a formação de um ser humano melhor.

Resposta afirmativa
Resposta negativa
Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 50. Opinião dos coordenadores dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande
Área Ciências da Saúde – Medicina III sobre o que os programas devem fazer para que sejam
fortalecidos na sua capacidade de pesquisa e inovação
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Induzir o aumento do investimento privado em
pesquisa tecnológica
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Fonte: Elaborado pelo autor

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Resultados

191

Tabela 49. Justificativa da opinião dos coordenadores dos programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III sobre o que falta para que possam transferir o
conhecimento produzido e publicado

Programa

Resposta

01

Agir de forma interdisciplinar, buscar apoio em empresas para o Desenvolvimento
Tecnológico e formar recursos humanos. Falta às empresas terem essa visão:
buscar nas universidades essas iniciativas e criar dentro delas também espaços
para desenvolvimento de pesquisa. O governo tem atuado positivamente com as
iniciativas dos últimos anos.

02

Penso que os pós-graduandos e os egressos teriam que se vincular ao programa a
partir da empresa com demandas e compromisso com a empresa. Seria uma nova
forma de gestão, mas ainda falta consciência por parte dos programas e das
empresas.

03

-

04

A divulgação do que se faz nos programas de pós-graduação ainda é muito pequena
ou inexistente, ou melhor, está ainda em fase documental. Precisamos de maior
visibilidade, até no site dos programas essas informações são precárias. Fazer e
manter um site é difícil; temos ainda muito burocracia.

05

Patente não é a única forma. Acredito que as citações dos trabalhos também sejam
importantes. No entanto, é preciso saber onde estão sendo citados, quantas vezes
e, principalmente, o porquê de serem citados.

06

O Brasil é líder em saúde, mas aqui, no hospital universitário, não consigo fazer
pesquisa de ponta. As condições estão sempre no limite, há problemas com
equipamentos, medicamentos... Tudo é muito complicado e atravancado e essa falta
de infraestrutura prejudica e desanima o desenvolvimento de pesquisas inovadoras,
resultando em falta de patentes, além de apoio, incentivo, organização, gestão,
treinamento e capacitação.

07

O único formato reconhecido pela CAPES é a publicação em revistas que a
sociedade não lê. O trabalho na graduação não é avaliado. As dificuldades e
distâncias são grandes.

08

Acho que falta uma aproximação maior entre quem está produzindo e quem está
aplicando pesquisa. E divulgação que não seja só o paper, tipo boletim ou resumo.
Publicamos apenas em revistas de alto impacto porque a CAPES valoriza isso.

09

Tem que ter apoio e controle do NIT, que, por sua vez, tem que tomar conta dessa
área em toda a instituição e dar visibilidade, sendo os “vendedores” das ações
existentes. Isso não existia e agora tem. Nos Estados Unidos da América (EUA),
isso já acontece há anos. Além do mais, essa área tem que estar dentro da avaliação
da CAPES, para fortalecer a política e o esforço institucional nesse sentido.

10

Falta interesse da indústria e do setor privado em investir. O problema do país é a
falta de investimento privado. Fazemos cópia de tecnologia e não desenvolvimento.
Não vemos mudança nesse sentido. Essa é a base do problema. Nossas escolas,
desde o ensino básico, não formam seus alunos para o desenvolvimento. Nossos
cérebros vão para fora e, geralmente, não voltam porque não há espaço. A maioria
dos egressos da pós permanecem nas IES, e isso não é bom para o
desenvolvimento, mas, nas indústrias e em outros lugares, não há espaço.

11

Melhorar a lei de patentes, aumentar a aproximação e o acesso ao parceiro privado
e fazer com que os rendimentos cheguem ao pesquisador.

12

Falta um olhar dos órgãos públicos para os programas de pós-graduação com essa
percepção e parceria. O cenário das aproximações está melhor, mas ainda é
pequeno.
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Programa

Resposta

13

Formar alunos de graduação com foco na aplicabilidade. Inovar e não copiar o que
há de melhor nos outros países. Trabalhar os projetos de pesquisa focando coisas
inovadoras.

14

Falta uma cultura de inovação, falta conhecimento. O problema acaba sendo a
avaliação da CAPES.

15

Falta desenvolvimento e orientação de como fazer isso. De certa forma, a pesquisa
acaba com a publicação.

16

Formar alunos para outras instituições e não somente para as universidades.

17

A percepção do papel que o pesquisador deve ter é este: na verdade, existe um
problema cultural, porque o que a gente conhece é o que a CAPES normatiza. Não
sabemos as demandas da empresa e focamos naquilo que estamos fazendo, pois
os problemas da empresa não são problemas do programa.

18

Não sei se falta, se falta, o que falta é ser equalizado. Precisaríamos de uma política
nacional para que isso acontecesse.

19

Eu acho que tem que ser criado um mecanismo de intermediação com os NITs e
fazer isso acontecer. A universidade tem que começar esse papel e criar
infraestrutura para isso. Outra coisa: tem que ter patente, mas como a patente pode
interessar a indústria? Tem que ter uma política que contemple tudo isso.

20

Acho que falta foco para isso. Tem pouca gente de ponta fazendo isso; a grande
parte está correndo atrás dos desafios que são nossas metas do dia a dia, e acho
que é essa cultura que precisa mudar. Talvez, o caminho seja focar na avaliação
para criar a cultura e, como se sabe, tem pouca gente fazendo isso...

21

Apostar nos mestrados profissionalizantes que têm o papel de estimular os
mestrandos para a transferência de tecnologias.

22

Não há nenhum apoio nem indicativo para que o conhecimento gerado possa ser
aplicado na área da inovação e, se tem isso, é muito pontual e não algo em que
todos atuem. Não tem política de valor para isso, tampouco uma cultura para que o
conhecimento gere impacto social e econômico.

23

Primeira coisa, a gente está fazendo. Melhoramos o nível das defesas, ou seja, das
pesquisas. Há dez anos isso não era muito animador e a publicação é uma parte da
nossa pesquisa. A gente tem dificuldade de publicar, as revistas brasileiras não são
valorizadas pela CAPES. Além disso, a produção científica do programa, da forma
que é avaliada pela CAPES Qualis, é muito ruim. Precisamos de outro nivelamento.

24

-

25

-

26

Está faltando algo mais amplo, um esforço conjunto. Precisamos, talvez, de reuniões
da Medicina III para avaliar o que foi feito e ter uma difusão mais qualitativa de todo
o esforço realizado, que é medido até o momento de forma quantitativa, focando o
número de publicações.

Fonte: Elaborado pelo autor

Resultados

193

Tabela 50. Comentários complementares sobre o que falta para que os programas acadêmicos de
pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III possam transferir o conhecimento
produzido e publicado
O papel é consequência da pesquisa, mas, na minha opinião, eu acho que faltam formas mais
humanizadas de trabalhar com essa informação. Não estou aqui falando de humanização, mas, sim,
de uma formação cidadã, na qual os alunos reflitam sobre seus projetos, pesquisas, investimentos
realizados, apoios concedidos e retornos alcançados.
Eu acho que tem muito a ver com as linhas de pesquisa dos programas. Temos que abrir espaços
para essas novas produções.
Falta estímulo porque, na verdade, a própria política desestimula as parcerias quando há
envolvimento econômico, como nas parcerias universidade-empresa, por exemplo, e essa
mentalidade precisa mudar, caso contrário os avanços dificilmente acontecerão.
Recortar os nossos problemas e canalizar as pesquisas e inovações para eles. O governo, por sua
vez, deve financiar pesquisas que tenham retorno social e, se o artigo for bom, será publicado com
foco nas demandas sociais ou não, porque o que vai interessar será a ciência produzida para aquela
demanda. E a CAPES, claro, tem que apoiar e fazer um esforço institucional grande para isso.
Trabalhar juntamente com órgãos governamentais em programas de desenvolvimento científico.
Os programas não têm ainda muito apoio para esse tipo de pesquisa, nem políticas estruturadas
que poderiam ser baseadas em portfólio de interesses com via de mão dupla entre empresa e
universidade.
Tem que se abrir muito, pois quantos Prêmios Nobel têm Harvard, Cambridge e Oxford? Instituições
estas de peso e que atuam na fronteira do conhecimento e, ao mesmo tempo, se abrem para
inovação e desenvolvimento.
Fonte: Elaborado pelo autor

5 DISCUSSÃO
Nas últimas décadas, o conhecimento passou a ter um papel fundamental para
o desenvolvimento econômico e social das nações. Daí a expressão “economia
baseada no conhecimento”, cunhada para descrever a tendência à crescente
dependência do conhecimento na maioria dos países, principalmente nos de
economia avançada.88
Estudos recentes indicam que a inovação ocupa lugar central nessa economia
pautada pelo conhecimento e que ela é o fator determinante tanto para o crescimento
econômico e nacional quanto para a dinâmica de comércio internacional.88
Nessa nova economia, a competência dos países está cada vez mais
relacionada à sua capacidade de converter conhecimento em inovação entre
universidade e empresa, e com base nessa nova estrutura socioeconômica e global,
um dos maiores desafios da política científica e tecnológica de vários países tem sido
aproximar esses atores para juntos desenvolverem novos produtos e serviços, dentro
de um sistema complexo de desenvolvimento e transferência de tecnologia.
No entanto, essa aproximação depende – e muito – de recursos humanos
capacitados para atuar na interlocução e na gestão de projetos que envolvem
produtos inovadores, compreendendo processos existentes entre pesquisa,
patenteamento,

desenvolvimento,

transferência

de

tecnologia,

produção

e

comercialização de produtos.
Alinhar o ensino e a pesquisa no âmbito das universidades com as
necessidades dos setores empresariais mais competitivos foi um dos segredos do
sucesso de países que triunfam hoje na corrida pela inovação tecnológica. No entanto,
isso implica formar profissionais altamente qualificados não só para pesquisar e
ensinar, mas também para atuar no setor produtivo do país.
A discussão sobre a formação de recursos humanos para atuarem no sistema
de inovação passou a integrar a pauta de debates em muitos países e, também, no
Brasil, porque as universidades estão sendo cada vez mais confrontadas a formar
recursos humanos capazes de não apenas estabelecer relações mais dinâmicas com
o processo de inovação e com o mundo das empresas de diferentes segmentos
econômicos, mas, ao mesmo tempo, manter a qualidade científica e acadêmica.39
No Brasil, essa discussão tem sido feita por inúmeros órgãos, inclusive pela
CAPES, que, desde os anos 80, reconheceu no III PNPG (1986-1989)89 a
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necessidade de integrar a pós-graduação com o setor produtivo e definiu a
universidade como ambiente privilegiado para produzir conhecimento.
De lá para cá, em cada novo plano que estabelece as metas para o período, a
CAPES vem reforçando essa necessidade. Como objetivo do IV PNPG (2005-2010)90,
incluiu o incentivo à formação de pessoas altamente qualificadas que podem não
apenas fazer parte do mapa da inovação no país, mas também aproximar as
universidades do setor produtivo, por meio de cursos de pós-graduação que atendam
às necessidades das indústrias brasileiras.
No V PNPG (2011-2020)86,87, a instituição reforçou a necessidade de maior
diálogo entre o sistema de produção e a sociedade brasileira.
Um dos incentivos da CAPES para aproximar o meio acadêmico e o setor
produtivo foi a criação dos programas de Mestrado Profissional, em 2009. Essa
modalidade de pós-graduação stricto sensu tem como objetivo capacitar os
profissionais nas diversas áreas do conhecimento, mediante o estudo de técnicas,
processos ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de trabalho. O
Mestrado Profissional contribui com o setor produtivo nacional ao agregar um nível
maior de competitividade e produtividade a empresas e organizações, públicas ou
privadas.91 Também em 2017 criou o doutorado Profissional com o mesmo objetivo.
Pensando que essa política adotada impulsionou instituições, programas,
pesquisadores, estudantes e o setor produtivo, e vem gerando resultados, não há
dúvida que foi uma política muito acertada, mas o mundo global precisa mais do que
uma cultura difundida no setor, de forma segmentada.
É necessário formar de forma transversal, mestres e doutores, já com base
nessa nova ordem mundial, para que a cultura de inovação comece a ser aceita,
difundida e aplicada.
Se não houver disseminação de uma postura de mudança cultural que motive
alunos e professores a terem iniciativas voltadas ao empreendedorismo e à inovação,
estimulando novas possibilidades como construção de parcerias, de desenvolvimento
de dissertações de mestrado e doutorado com interesses no setor produtivo, a
exemplo do que ocorre em universidades dos Estados Unidos da América, da Europa
e em países da Ásia, corre-se o risco de a academia brasileira não conseguir
responder à essas demandas e com isso o pais poderá sofrer consequências severas
em sua economia.
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Este estudo buscou saber se os programas de pós-graduação, responsáveis
por formar profissionais mais qualificados e bem preparados para atuarem nos
sistemas de inovação do país, estão atentos a essas mudanças em âmbitos global e
nacional e se estão formando mestres e doutores para atuarem em pesquisas
voltadas ao Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação, a partir dos projetos
acadêmicos de seus cursos86,87,90, o que é fundamental para a guinada de que o Brasil
tanto necessita.
Elegeu-se, para este estudo, a área da saúde, uma vez que nela tem ocorrido
um processo de transformação e de inovação tecnológica sem precedentes. Dentro
dessa área, os programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências
da Saúde – Medicina III, que é formada apenas por programas cirúrgicos, têm
apresentado um viés propulsor de inovação e com potencial para realizar pesquisas
de Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação em conjunto com o setor produtivo
ou para ele. Há também potencial para incentivar a criação de novas empresas (spinoffs ou startups) por jovens empreendedores.
Na primeira etapa deste estudo, mediante análise dos sites dos programas
realizada no decorrer da pesquisa e atualizada nos primeiros meses de 2017, foi
possível constatar que mais da metade dos programas acadêmicos de pós-graduação
da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, cerca de 68%, introduz, nos sites
de seus cursos, alguma informação sobre os temas Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação. Digo “alguma informação” porque, nessa primeira análise, verificou-se
apenas, de forma quantitativa, o aparecimento dessas palavras nos descritivos dos
campos Histórico, Apresentação, Objetivo, Regulamento, Áreas de Concentração,
Linhas de Pesquisa, Disciplinas, Parcerias com Empresas e Patentes, ou seja,
bastava que esses termos estivessem escritos em algum local dos campos analisados
para serem inseridos no cômputo final.
No entanto, mesmo fazendo parte do cômputo final dessa primeira etapa da
pesquisa, muitas das referências consideradas não demostraram, em uma segunda
análise, agora qualitativa, relação com os objetivos ou com os regulamentos,
tampouco com as áreas de concentração e com as linhas de pesquisa dos programas,
mostrando-se pontuais apenas como textos ou frases de impacto, sem
desdobramento ou implicação efetiva no projeto acadêmico dos cursos.
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Dos 68% dos programas cujos temas analisados foram inseridos nos vários
espaços pesquisados dos sites, apenas 14% reafirmam essas ações em seus
objetivos e regulamentos.
Quanto às áreas de concentração, somente 16% dos programas demonstram
manter pesquisas que se voltam para essa direção. É importante ressaltar que esse
resultado inclui áreas de concentração que não evidenciam estar diretamente
relacionadas à prática profissional e à aplicação da pesquisa, mas, sim, aos estudos
que visam à proposição de inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos para
solucionar problemas específicos. Mesmo assim, não fica clara a participação do setor
produtivo para o desenvolvimento conjunto de novas tecnologias.
Essa constatação ocorre com as linhas de pesquisa, que somam 35% do total
dessa área. Na análise, foram incluídas as pesquisas que, embora não descrevam
exatamente uma atuação nessa direção, abordam temas que dão a entender que
esses processos são também recorrentes nas buscas realizadas e, da mesma forma,
foram incluídas no cômputo final dos resultados da análise. No entanto, não fica muito
evidente a participação do setor produtivo para o desenvolvimento conjunto de novas
tecnologias.
Quanto à disponibilidade de disciplinas, verificou-se que 38% dos programas
propiciam formação para mestres e doutores, focando os temas Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação. Entre as disciplinas, destacam-se Produção e Inovação
Tecnológica em Cirurgia, Desenvolvimento de Biomateriais, Desenvolvimento de
Drogas e Fármacos, Biotecnologia e Bioengenharia em Próteses. Todas corroboram
para a formação não somente científica, mas também tecnológica e, por esse motivo,
foram inseridas no cômputo final.
Contudo, apenas 14% desse total foca a formação de pós-graduandos para o
empreendedorismo científico e para aplicação dos processos críticos da cadeia de
inovação. Entre as disciplinas disponibilizadas, ressaltam Patentes, Desenvolvimento
de Ideias e Marcas e Captação de Recursos. Todas visam à formação para atuar em
projetos inovadores. Essas iniciativas, no entanto, demonstram ainda ser pontuais e
abordam um número pequeno de temas, aquém das demandas já apontadas neste
estudo.
Quanto às patentes, apenas 8% dos programas as divulgam ou, pelo menos,
divulgam parte delas.
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Na verdade, os programas comunicam as patentes que têm sido estimuladas e
cobradas nas avaliações da CAPES. Esta, por sua vez, tem solicitado dos cursos a
visibilidade ou transparência nos sites dos programas de um conjunto de informações
que praticamente não contempla uma série de possíveis indicadores relacionados ao
Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação.
Figura 18. Quesito 5.3 da Ficha de Avaliação – Visibilidade ou transparência dada pelo
programa à sua atuação – vale 15%

As patentes são citadas como um dos quesitos de avaliação, mas, mesmo
assim, o número de dados expressos nos sites sobre o tema é ínfimo, se comparado
aos resultados apontados no estudo feito em banco de dados de patentes, utilizando
como palavra-chave o nome de professores orientadores dos programas acadêmicos
da Medicina III, realizados como parte deste estudo.
Desde 1984, das 247 patentes depositadas por 99 professores orientadores de
31 programas acadêmicos da Medicina III, apenas 16 são informadas por 3 programas
em seus sites.
Não parece ainda fazer parte da cultura dos programas a divulgação desse tipo
de dado nos sites de seus cursos, possivelmente porque os programas não entendem
que tenham o papel de desenvolver pesquisas que gerem produtos e,
consequentemente, não divulgam esse tipo de produção em seus sites. Como
exemplo, talvez, considerem as seguintes explicações: (1) não achem importantes;
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(2) não queiram associar esse tipo de atividades ao papel do programa que está
basicamente ligado à formação de profissionais altamente qualificados para pesquisa
e publicação dos estudos; (3) simplesmente porque a informação não faz parte dos
critérios de avaliação da CAPES; e (4) porque não existe uma cultura de inovação
estabelecida nos programas nem diretrizes para sistematizar e divulgar essas
informações. Seja qual for a resposta, o fato é que se trata de um tipo de informação
cuja divulgação não se faz necessária, na visão do curso.
O mesmo ocorre com as informações referentes ao tema Parceria com
Empresas, cujos resultados são praticamente inexistentes. Tampouco faz parte da
cultura dos programas informar, nos sites, esse tipo de atividade nem os critérios de
avaliação da CAPES, como visto anteriormente.
Pelos mesmos motivos apontados anteriormente, os programas também não
abordam o desenvolvimento nem o resultado de suas pesquisas visando às soluções
tecnológicas para a empresa, nem mesmo se estiverem associados a elas, seja por
meio de parcerias de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), seja por meio
de contratos realizados de transferências de tecnologias e licenciamentos, de cessão
ou de prestação de serviços. E essas pesquisas existem, como pôde ser observado
nos resultados da busca em banco de dados de patentes. Ao todo, foram realizados,
desde 1984, 43 depósitos de patentes em parceria com 19 empresas por meio do
corpo de orientadores dos programas. E houve projetos realizados, mesmo sem
depósito de patentes, com outras 7 empresas (segundo informações dos
coordenadores dos programas de pós-graduação), fora as relações informais,
efetivadas com empresas que não foram mencionadas.
Os sites dos programas também não divulgam nenhum tipo de proposta
curricular para o desenvolvimento de competências e habilidades empreendedoras e
inovadoras, como o estímulo tanto para criar empresas (spin-offs ou startups) como
para estabelecer parcerias com incubadoras e parques tecnológicos, mostrando
know-how e mecanismos estabelecidos no programa, de facilitação para transferência
de tecnologia nos processos de desenvolvimento de novos produtos. O que se
encontra são alguns sites, divulgando poucas disciplinas e linhas, mas não com esse
propósito diretamente relacionado em suas ementas e/ou objetivos e regulamento dos
programas.
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Não é possível perceber, na pesquisa em sites, a participação dos programas
analisados em projetos com parceria entre governo e empresas, segundo modelo da
hélice tripla.
Enfim, nenhum desses temas, importantes para análise sobre a formação de
pós-graduandos para o Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação, são
encontrados nos sites dos cursos.
Mesmo as pesquisas translacionais, realizadas por 32% dos programas
(segundo informações dadas por coordenadores e registradas na terceira etapa deste
estudo) que buscam promover a interdisciplinaridade e acelerar os processos que
ocorrem entre a pesquisa de bancada e sua aplicação, não são evidenciadas pelos
programas de pesquisas que buscam aplicações inovadoras, tampouco os resultados
obtidos já aplicados.
Da mesma forma, não há citação de nenhuma referência quanto à aplicação
da Lei da Inovação, nem mesmo a parceria da instituição com o NIT.
Essa primeira análise, mediante estudo nos sites, possibilitou constatar não
apenas que a maior parte dos programas ainda demonstra estabelecer pequeno
vínculo com a economia, mas também que não demonstra manter mecanismos
sistêmicos de transferência de tecnologia entre ICT e empresa.
Na verdade, apenas 3 programas de duas instituições de ensino pontuam
efetivamente esses procedimentos nos regulamentos de seus cursos e criam regras
e mecanismos para que o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação fluam em seus
processos de pesquisa e de formação, estimulando, dessa forma, uma cultura de
inovação no programa entre o corpo docente e discente e, consequentemente,
propiciando uma formação mais propositiva para o tema.
São eles:
Ciência Cirúrgica Interdisciplinar – Universidade Federal de São Paulo
Texto retirado do regulamento do programa
Para obtenção de título de mestre ou doutor, o aluno deverá entregar:
X – patente depositada ou outorgada para a obtenção de título de mestre ou
doutor
Ciências Médico-Cirúrgicas – Universidade Federal do Ceará
Texto retirado do regulamento do programa
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Caso a dissertação ou tese envolva registro de propriedade intelectual, o
processo do depósito, devidamente instruído pela Coordenadoria de Inovação
Tecnológica da UFC, deve ser realizado antes da defesa pública.
Oftalmologia e Ciências Visuais – Universidade Federal de São Paulo
Texto retirado do regulamento do programa
- CAPÍTULO VII – DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Art. 68º – A captação de recursos financeiros nas instituições oficiais de
fomento, bem como as parcerias e projetos cooperativos com Empresas
Privadas serão coordenadas pela CEPG que, para este fim específico, poderá
nomear uma Comissão de Captação de Recursos, que estabelecerá as
estratégias e critérios para justificar a captação, respeitando-se as normas
expedidas na UNIFESP.
Art. 69º – A captação de recursos junto às empresas privadas pode ser
efetivada com repasse de recursos financeiros, fornecimento de bens e
serviços ou outra modalidade que signifique relevante contribuição para o
incremento da produção científica do Curso.
Art. 70º – A Comissão de Captação de Recursos poderá coordenar parcerias
e projetos cooperativos com empresas privadas.
§1º – Os projetos que forem englobados por alguma Linha de Pesquisa dos
Cursos poderão ser aprovados para constituírem trabalho que será
desenvolvido por aluno do Curso, com seu respectivo orientador.
§2º – As parcerias e os projetos cooperativos podem ser constituídos por
recursos materiais, humanos, suporte técnico, administrativo e financeiro,
devendo visar, preferencialmente ao oferecimento de novas tecnologias,
produtos e serviços.
§3º – Não será admitida contrapartida à empresa, distinta daquela que é o
resultado da própria pesquisa.
§4º – A contratação da parceria e do projeto cooperativo, deverá ser realizada
pela CEPG após discussão e aprovação do contrato a ser firmado.

Esses tópicos citados nos regulamentos dos programas podem ser
considerados como diferenciais dos demais regulamentos, que não citam nada a
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respeito desses novos processos, tão importantes para o estímulo à cultura dessas
ações e, ainda, para a sistematização tão necessária dessas novas atividades.
No entanto, é importante registrar que um desses programas (Oftalmologia e
Ciências Visuais – Universidade Federal de São Paulo) mantém também um
programa de Mestrado Profissional, o que já estimula, de forma extremamente positiva
e propositiva, no quadro geral de pesquisadores e no corpo discente, essas
discussões e ações. No entanto, esse é o único programa profissional da Medicina III
ministrado concomitantemente com programas de mestrado e doutorado acadêmicos,
o que parece ser uma excelente experiência para estimular troca e interação de
conhecimento.
Os demais programas de Mestrado Profissional (11 programas) estão isolados
em programas de pós-graduação de outras IES e, embora foquem esse tipo de
formação, cujo objetivo é contribuir com o setor produtivo nacional para agregar um
nível maior de competitividade e produtividade a empresas e organizações, não há a
oportunidade de debater e triangular informações com os que estão na bancada ou
em laboratórios, fazendo pesquisa básica. Talvez, isso possa ser repensado
futuramente, uma vez que a aproximação dessas estruturas (acadêmica e
profissional) pode oxigenar a formação dos pós-graduandos para atividades
inovadoras.
Por essa análise, pode-se concluir o seguinte:
-

Cerca apenas de 14% dos sites apresentam seus cursos, nos campos
Histórico, Apresentação, Objetivos e Regulamento, em consonância com as
diretrizes e metas do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2010, no
tocante à integração da pós-graduação com o setor produtivo e à formação
para a inovação. Os demais programas (cerca de 86%) não incorporaram
ainda metas e diretrizes do PNPG 2011-20120 na apresentação de seus
cursos.

-

Possivelmente, por esse motivo, os temas Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação não façam parte da identidade social e/ou do papel formador da
maior parte dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III (cerca de 86%), pois eles efetivamente
não se apresentam com essa função e não demonstram, mediante seus
projetos pedagógicos, atividade relativa a essas temáticas.
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A maior parte das estruturas curriculares dos programas acadêmicos de
pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III (cerca de
62%) não inclui, na grade curricular de seus cursos, áreas e linhas de
pesquisa e disciplinas que estimulem o empreendedorismo científico e a
articulação com o setor produtivo, tampouco a formação de pósgraduandos, visando ao Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação.

-

A totalidade dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III não divulga suas parcerias com empresas
para que possam desenvolver em conjunto soluções tecnológicas e projetos
inovadores.

-

A quase totalidade dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III (92%) não divulga as
patentes depositadas pelos professores orientadores dos programas.
Apenas 3 programas informam suas patentes e, ainda assim, de maneira
incompleta.

-

A maior parte dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande
Área Ciências da Saúde – Medicina III (cerca de 62%) demonstra estar mais
comprometida na grade curricular de seus cursos com áreas e linhas de
pesquisa e disciplinas que fortaleçam a formação de profissionais altamente
qualificados, capacitados para a docência, para a expansão quantitativa do
sistema de ensino superior e para produção de ciência de fronteira, além da
publicação de seus trabalhos.

-

Os sites não divulgam seus projetos de inovação tecnológica nem os
fomentos e as bolsas para indução dessas atividades.

-

Os sites não apresentam experiências ou estímulos para abertura de spinoffs ou startups nem para parcerias com incubadores e parques
tecnológicos, visando ao empreendedorismo científico.

-

De modo geral, conforme as poucas exceções citadas anteriormente, os
programas, em seus sites, não demonstram existir uma cultura de
empreendimento e de inovação nos cursos, nem mesmo uma política de
inovação incorporada em seus regulamentos.
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Enfim, os resultados dessa primeira etapa do estudo nos levam a concluir que,
embora o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 esclareça a importância
dessa formação e aponte diretrizes, contribuições e caminhos para essas mudanças,
existe modesta interação entre os programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III e o mundo empresarial. E, por parte
dos programas, também há baixa adesão para estimular essas ações e formação. O
que existe e está sendo desenvolvido, efetivamente, segundo dados obtidos em
outras bases, não é divulgado e parece não ser sistematizado pelos programas e,
consequentemente, não faz parte do projeto acadêmico do curso.
Percebe-se que grande parte dos programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III não acolheu a responsabilidade social
de formar recursos humanos para o sistema de inovação do país, preparado para
transformar ciência em produtos inovadores na área da saúde, segundo diretrizes e
metas apontadas pela CAPES desde 1986, e dificilmente conseguirá desempenhar
apropriadamente esse papel se não for capaz de rever e modificar aspectos
fundamentais que lhes confiram essa identidade social.
Como no Brasil a política de inovação está ancorada nas ICTs e nos egressos
dos programas de pós-graduação, conforme pôde-se observar anteriormente neste
estudo, essa discussão sobre a formação de pós-graduandos para o Desenvolvimento
Tecnológico e para a Inovação precisa ser enfrentada, assim como as mudanças, para
que o país possa crescer e se desenvolver.
Mudanças estas sustentadas por uma política de formação de recursos
humanos capazes de visualizar, induzir e liderar pesquisas e projetos em parceria com
empresas ou, ainda, de formar empresas de base tecnológica, que estimulem o
empreendedorismo científico e o aumento de emprego e renda para o país, resultando
em autonomia científica e tecnológica.
Já a segunda etapa deste estudo baseou-se em uma pesquisa realizada em
banco de dados de patentes, a fim de analisar a participação de docentes ligados aos
programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde –
Medicina III em projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Foram
avaliados o número de professores orientadores com patentes depositadas, o número
de patentes depositadas e o número de patentes desenvolvidas em parceria com ICTs
e empresas, para análise do envolvimento das ICTs e das empresas nas titularidades
das patentes.
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Nos sites dos 37 programas, as listagens do corpo docente de cada curso foram
pesquisadas. A busca em banco de dados de patentes (atualizada em dezembro de
2016) teve como ponto de partida o nome de cada professor orientador, totalizando
744 docentes pesquisados.
O nome dos docentes dos programas foi utilizado como palavra-chave, ou seja,
buscou-se o docente como titular ou como um dos titulares de patente.
A preocupação em proteger resultados de pesquisas científicas para
finalidades econômicas, algo bastante comum em empresas, aos poucos começa
também a se tornar presente entre os pesquisadores brasileiros na academia.92
Isso porque, embora a inovação seja realizada nas empresas, as ICTs são,
sem dúvida, fundamentais para a produção e para o avanço do conhecimento
científico e tecnológico, principalmente no Brasil, onde a geração de novo
conhecimento tem seu principal suporte no sistema público de pesquisa, fruto da pósgraduação.30
A importância portanto, de avançar nesse processo de cultura de inovação e
de formar recursos humanos capacitados tanto para liderar pesquisas e projetos em
parceria com empresas, quanto para abertura de novas empresas de base
tecnológica, é vital para autonomia científica e tecnológica do país, para o
aquecimento do mercado nacional e para promover a diversificação das exportações
e, por esses motivos todos, buscou-se saber, nessa segunda etapa da pesquisa, o
estágio atual da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III, relativo à proteção de
resultados de suas pesquisas científicas para finalidades econômicas, pesquisando
essa resposta em banco de dados de patentes.
Os resultados dessa etapa da pesquisa mostram que, ao todo, foram
depositadas, desde 1984, 247 patentes por 99 professores orientadores de 31
programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde –
Medicina III, do quadro de 744 pesquisadores e de 37 programas.
Dessas, 108 patentes foram depositadas em parcerias com ICTs e 43 em
parceria com empresas na titularidade.
Isso significa que 13% dos professores orientadores dos programas
acadêmicos da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III possuem patentes
depositadas. Esse dado mostra que existe uma atuação por parte de 13% dos
pesquisadores ligados aos programas no tocante ao desenvolvimento e ao
patenteamento de novos produtos, resultado este que difere do primeiro levantamento
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realizado mediante sites dos programas, cujos dados, quase inexistentes, foram
apresentados anteriormente.
Significa também que 84% dos programas acadêmicos da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III possuem patentes depositadas, mesmo que, em
alguns casos, seja apenas uma, mas possui.
Fica claro, também nesse estudo, que o percentual de pesquisadores com
depósito de patentes, comparado ao número total de pesquisadores, por programa,
varia entre 2% e 20%, o que significa que esse, possivelmente, seja o percentual de
orientadores que está atuando com projetos de base tecnológica, e que são, portanto,
experientes, preparados e experimentados, capazes de fomentar e implementar uma
formação para o desenvolvimento tecnológico e para a inovação nos programas em
que atuam, por meio de áreas e de linhas de pesquisa, em parceria com o setor
produtivo.
A análise possibilitou ainda visualizar tanto a IES quanto o programa que mais
possui patentes, além dos programas e das instituições que desenvolvem um número
menor de projetos tecnológicos e patentes nessa área específica, ou seja, foi possível
radiografar a área toda, bem como cada um dos programas.
A partir dessas informações, é possível fazer uma análise mais crítica para
poder propor ações, visando não somente ao estímulo do conhecimento do processo
de proteção da propriedade intelectual e do desenvolvimento a partir de um
documento de patente tecnicamente bem protegido, que exige grande envolvimento
do pesquisador, como também de outros processos referentes à cadeia de inovação
e à relação entre ciência e desenvolvimento econômico e social.
Não foi possível, por meio desse levantamento, sistematizar os dados relativos
às patentes localizadas, como tipos de inovação e de contratos de transferência de
tecnologia estabelecidos entre ICTs e empresa, entre outros, e, ainda, referentes às
teses defendidas a partir de patentes depositadas. Esses temas poderão ser avaliados
em estudos futuros, por não se tratar do foco específico desta pesquisa.
No entanto, foi possível conhecer o número de patentes realizadas em parceria
com ICTs e empresas, os pesquisadores, as ICTs e as empresas que fazem parte
dessa rede de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país, nessa área do
conhecimento.
Do total de 247 patentes, 17% foram depositadas em parceria com empresas.
Ao todo, a rede formada inclui 19 empresas, todas elas descritas e catalogadas no
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capítulo de resultado, até porque essas parcerias não constam dos sites dos
programas, como visto na primeira etapa desse estudo, e atuam, muitas vezes, por
meio de parcerias não institucionalizadas com as ICTs, conforme resultados
apontados no próprio estudo e também na etapa seguinte desta pesquisa, a qual
engloba entrevista com coordenadores dos programas. Possivelmente, essa tenha
sido uma informação nova levantada.
Quanto ao total de 247 patentes, 44% foram depositadas em parceria com
ICTs. Ao todo, a rede formada inclui 23 ICTs; esse dado também foi importante coletar,
pois não é conhecido por meio de sites e pode indicar a existência de uma cultura de
inovação já mais amadurecida por essas ICTs e pelos programas citados, quando
observados principalmente o número de patentes depositadas por ICT/programa.
Segundo a pesquisa realizada no banco de dados de patentes, a Universidade de São
Paulo (USP) é a ICT que mais tem patentes depositadas por meio dos programas
acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III e o
Programa de Urologia da USP é o que mais depositou patentes até hoje.
Da mesma forma, na pesquisa foi possível constatar patentes depositadas por
professores orientadores, sem a parceria de suas IES na titularidade, muitas vezes
sozinhos ou dividindo a titularidade com outros pesquisadores ou, até mesmo, apenas
com empresas, o que pode significar e representar muitas coisas, dentre elas que não
há uma política consolidada para esse fim nos programas e nas ICTs a que eles
pertencem. Sendo assim, toda essa tramitação é realizada sem um padrão específico,
possivelmente porque os programas vejam essa questão da parceria com empresas
como algo meramente individual, que pode ser tratado pelo pesquisador diretamente
com o NIT de sua instituição, o que, de certa forma, foi comentado por coordenadores
dos programas nas entrevistas. Eventualmente, pode significar também que as
patentes foram depositadas antes da Lei de Inovação e que, dessa forma, os
caminhos institucionais eram inexistentes. O fato é que, dessa maneira, nessas
informações (patentes) podem não constar do dados consolidados de suas
instituições nem de sua área (Medicina III), tampouco dos NITS, que anualmente
preenchem o Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual
das Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil (Formict) para o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que acaba, mediante os dados obtidos,
consolidando e estimulando a política de propriedade intelectual do país.
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Diferentemente dos dados apontados na primeira etapa do estudo, que
sinalizou um número muito pequeno de depósito de patentes e a ausência de
parcerias com empresas, os resultados dessa segunda etapa da pesquisa mostram
que 84% dos programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III contam com 99 pesquisadores desenvolvendo pesquisas
tecnológicas e de inovação, ou seja: 13% dos pesquisadores, já depositaram 247
patentes, e não 16 como levantado por meio dos sites, muitas vezes em parcerias
com empresas. Esse levantamento apontou que existem 19 parcerias efetivas com 43
patentes depositadas em conjunto na titularidade.
No entanto, esses resultados, embora existentes, não parecem alterar a grade
curricular dos programas, pois não há nenhuma evidência, senão aquelas citadas nas
conclusões anteriormente, de que esses projetos e patentes estejam sendo
desenvolvidos por meio de áreas e linhas de pesquisa, possibilitando a formação dos
pós-graduandos em experiências no setor produtivo, pois essas informações não
fazem parte dos sites dos programas, mas, sim, de um esforço realizado neste estudo
para conhecer o número de patentes depositadas pelo corpo de professores
orientadores dos programas da Medicina III. É possível que muitos dos projetos
relativos às patentes depositadas façam parte e estejam inseridos na grade curricular
dos 38% dos programas que estimulam essas ações e formação, por meio de suas
áreas de concentração e linhas de pesquisa e, ainda, de suas disciplinas, mas, mesmo
mediante este estudo, não há como afirmar quantos e quais são nem se o que existe
é maior, por falta mesmo da divulgação dessas informações, e talvez por se tratar de
ação pontual do professor orientador e não do programa e de sua grade curricular,
conforme apontado anteriormente.
As universidades possuem enorme potencial na geração de produtos e
processos que podem ser empregados no setor industrial, ajudando no preenchimento
da lacuna existente no desenvolvimento de tecnologias aplicáveis ao mercado por
parte das empresas, fazendo, então, cumprir a recém-criada Lei de Inovação e
consolidar o processo de inovação no país.36
As questões sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologias vêm,
por esse motivo, ocupando as pautas das discussões dos responsáveis pelas políticas
das universidades, sobretudo nas universidades públicas, nos últimos anos e,
também, após a Lei de Inovação.
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A terceira e última etapa deste estudo procurou saber, mediante entrevistas
com os coordenadores, como está sendo implementada a formação para o
Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação nos programas acadêmicos de pósgraduação da Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III.
Dos 37 programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III, 26 aceitaram participar da pesquisa, ou seja, 70%, e muitos
contribuíram para que este estudo pudesse ser realizado. Infelizmente, por motivos
diversos, 11 programas optaram por não participar do estudo.
Essa terceira etapa da pesquisa buscou o seguinte:
-

Entender o envolvimento e o conhecimento dos coordenadores dos
programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da
Saúde – Medicina III com o tema da pesquisa.

-

Verificar a opinião dos coordenadores sobre a contribuição de seus
programas tanto para o Desenvolvimento Tecnológico quanto para o
sistema de Inovação.

-

Averiguar a existência e os tipos de projetos de pesquisa tecnológica e a
utilização de fomentos e bolsas para esses projetos.

-

Inteirar-se sobre a participação dos programas em projetos de inovação
tecnológica de cooperação universidade-empresa, sobre a geração ou
estímulo para abertura de novas empresas (spin-off ou startup) e, também,
sobre a existência de parcerias com incubadores e parques tecnológicos.

-

Saber dos coordenadores sobre a existência ou não de uma cultura de
inovação já disseminada nos programas e sobre a formação de quadros
para o setor tecnológico.

-

Descobrir, em entrevistas com coordenadores, se os pós-graduandos são
orientados quanto aos temas Propriedade Intelectual, Lei da Inovação e,
ainda, sobre o papel dos NITs.

-

Analisar se os temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação fazem parte
dos objetivos de formação de mestres e doutores e se existem, nos
programas, disciplinas que abordem os temas Propriedade Intelectual,
Inovação, Empreendedorismo, Planejamento e Desenvolvimento de Novos
Empreendimentos, entre outros, com base nesse tipo de assunto/formação.
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Compreender se os programas recebem apoio dos NITs e, ainda, se na
opinião deles:
▪

os programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências
da Saúde – Medicina III devem ter, no campo da inovação, o mesmo
rigor que apresentam no campo científico;

▪

o que os programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área
Ciências da Saúde – Medicina III devem fazer para que sejam
fortalecidos na sua capacidade de pesquisa e inovação; e

▪

o que falta para que os programas acadêmicos de pós-graduação da
Grande Área Ciências da Saúde – Medicina III possam transferir o
conhecimento produzido e publicado.

O objetivo da entrevista com os coordenadores foi complementar as
informações obtidas nos sites e no banco de dados de patentes para poder entender
melhor o olhar dos gestores dos programas com relação ao papel da pós-graduação
a fim de formar mestres e doutores para o Desenvolvimento Tecnológico e para a
Inovação, bem como conhecer os estímulos que já existem e os que estão sendo
implementados nos programas, independentemente de sua divulgação por meio de
sites.
Os resultados dessa etapa da pesquisa mostram o seguinte:
-

Cerca de 65% dos coordenadores, dos 70% que foram entrevistados,
participam

de

eventos

em

que

costumam

debater

os

temas

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e estão inteirados das discussões
e diretrizes do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, o qual aponta
diretrizes,

contribuições

e

caminhos

para

a

formação

para

o

Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação. De fato, a coordenação
da Medicina III tem realizado um esforço muito grande para reunir
periodicamente os coordenadores da área e alinhar informações e
procedimentos para que os programas cresçam cada vez mais em
desempenho, avaliação e função social e, talvez, por esse motivo, o
conhecimento sobre os temas por todos os programas seja possível.
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Nenhum dos coordenadores informa ter participado de outros fóruns com
essas temáticas, por exemplo, o encontro do Fórum Nacional de Gestores
de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) ou mesmo de outros,
o que pode significar que esses temas não são de interesse específico para
os programas.

-

Todos os coordenadores participantes das entrevistas entendem que seu
programa contribui para a formação de profissionais e pesquisadores
qualificados que, ao serem incorporados a vários setores da sociedade,
levam consigo não apenas o conhecimento científico recente, mas também
habilidades para resolver problemas complexos, realizar pesquisas e
desenvolver novas ideias, além de deter o que alguns autores chamam de
“conhecimento do conhecimento”, ou seja, conhecem quem sabe o que
fazer, pois participam de redes acadêmicas e profissionais em âmbitos
nacional e internacional e, quando se engajam em atividades fora do meio
acadêmico, os profissionais e pesquisadores tendem a imprimir, em tais
contextos, uma nova atitude mental e espírito crítico que favorecem as
atividades inovadoras. Para 43% dos coordenadores, seu programa
contribui também com pesquisas que são desenvolvidas e que podem ser
apropriadas pelas empresas em seu processo de inovação (seja para a
solução de problemas, seja para a criação de novos processos). Para 40%
dos coordenadores, além das contribuições citadas anteriormente, seu
programa forma mestres e doutores para desenvolver instrumentos e
técnicas de pesquisa. Esses dados retratam o potencial do programa para
o Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação, bem como o estágio de
desenvolvimento de pesquisas, segundo opinião dos coordenadores dos
programas.

-

Quanto aos tipos de projeto desenvolvidos, 59% dos coordenadores
entrevistados

afirmam

que

os

programas

mantêm

projetos

de

desenvolvimento tecnológico, com a seguinte configuração: projetos de
cooperação universidade-empresa representam 40% e projetos ligados à
medicina translacional são desenvolvidos por 32%, ou seja, alguns
programas participam de mais de uma dessas modalidades. Esses dados
retratam,

da

mesma

forma,

o

potencial

do

programa

para

o
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Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação, bem como o número de
programas que estão possivelmente desenvolvendo pesquisas na área. Por
se tratar de dado levantado em entrevista, no decorrer do estudo, talvez não
mostre um resultado final, o qual pode ser ainda maior.
-

Sobre a realização de projetos de cooperação universidade-empresa, os
coordenadores citam parcerias apenas com 4 empresas, das 19 levantadas
no banco de dados de patentes. No entanto, com outras 7 empresas, citam
desenvolvimento de projetos não patenteados que não constam da relação
anterior e que foram, também, como as demais, incluídas e descritas no
capítulo de resultados. Mencionam, ainda, a realização de pesquisas por
meio de 9 parcerias informais, cujas empresas não foram especificadas.
Esses resultados confirmam um movimento bem acentuado nos programas
e na área como um todo, no tocante a esse tipo de pesquisa, e ainda a
condução desses projetos por seus coordenadores, todos orientadores dos
programas de pós-graduação da área, embora não sejam divulgados. Por
se tratar de dado levantado em entrevista, no decorrer do estudo, talvez não
mostre um resultado final, o qual pode ser ainda maior.

-

Segundo os coordenadores, 8% dos programas entrevistados têm contrato
de cessão de patentes e de participação nos custos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico; 15% têm contrato de exploração de patentes;
12% têm contrato de fornecimento de tecnologia e 23% têm contrato de
prestação de serviços e assistência técnica e científica. Apenas 2% dos
programas não souberam informar. Essas informações confirmam não só a
realização de projetos tecnológicos pelos programas, mas também de uma
atividade até mesmo estruturada já em andamento.

-

Dos programas entrevistados, 2 geraram spin-off e 2 têm parceria com
incubadores e parques tecnológicos. Nenhum programa gerou startup.
Apenas 1 programa não soube informar. Contudo, no decorrer da entrevista,
um dos orientadores afirmou que o pós-graduando caminhou sozinho após
o término do curso e conseguiu abrir uma das spin-offs citadas, o que
significa que possivelmente o estímulo para atividades empreendedoras
seja pequeno e pontual e não faça parte da grade curricular do curso.
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Dos coordenadores entrevistados, 46% informam não receber investimento
para projetos de inovação, enquanto 24% confirmam receber recursos da
FINEP, Ministério da Saúde, da Indústria, do Programa Nacional de
Cooperação Acadêmica (PROCAD) e do INCT/MCT/CNPq. Poucos são
ainda os programas, segundo resultados das entrevistas, que conhecem os
fomentos para esse tipo de pesquisa e que os solicita.

-

Sobre a cultura de inovação, 43% dos coordenadores acreditam que já há
no programa uma cultura de inovação disseminada, enquanto 27% dos
entrevistados, acreditam que ainda essa cultura não existe. Entre os
coordenadores que responderam que a cultura de inovação já existe nos
programas, 50% entendem que já há conscientização dos docentes e dos
pesquisadores para o desenvolvimento da percepção da inovação do
programa, enquanto 42% acreditam que já existe essa cultura porque já são
também percebidas e identificadas oportunidades de inovação pelos
docentes e pesquisadores e 31% acham que é porque já se difunde a
promoção da criatividade, a fim de gerar soluções para desafios e
demandas colocadas ao programa, para explorar o campo das inovações
que incrementam processos ou procedimentos. No entanto, esses dados
não são visíveis nas plataformas dos programas e, possivelmente, em
nenhum lugar que não no próprio curso. Ou seja: apenas quem participa
conhece e percebe essas mudanças, esses movimentos e estímulos nos
projetos de pesquisa dos programas.

-

No máximo 11% dos programas entrevistados têm ou tiveram acesso a
Programas e Bolsas de Estímulo à Inovação, como: Programa de Áreas
Estratégicas e Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (CAPES),
Programa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão
Inovadora (CNPq), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) (CNPq), Centros de
Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) (FAP), Pesquisa em Parceria com a
Inovação Tecnológica (PITE) (FAP). Boa parte dos coordenadores
desconheciam, até o momento da entrevista, muitos dos fomentos e bolsas
de estímulo à inovação apresentados.
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Sobre a formação de quadros para o setor tecnológico, 30% dos
coordenadores entrevistados entendem que o programa forma quadros
para o setor tecnológico, porque muitos dos egressos, após sua formação,
atuam em laboratórios de P&D de empresas, vão para a indústria
farmacêutica gerenciar pesquisas ou trabalhar na área de bioengenharia,
porque, por ser uma área cirúrgica, o aluno acaba tendo contato com
questões tecnológicas.

-

Em relação à Propriedade Intelectual, à Lei da Inovação e ao papel dos
Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), 51% dos coordenadores
entrevistados dizem que não costumam orientar seus pós-graduandos
sobre esses temas, até porque, no decorrer das entrevistas, alguns
compartilharam não conhecer as políticas de Inovação, de Transferência de
Tecnologia e de Propriedade Intelectual. Apenas 5% dos coordenadores
entrevistados dizem orientar seus alunos a esse respeito, enquanto 14%
não souberam informar sobre essas ações. Esse é um dado importante
porque é crítico. Significa que boa parte dos formadores desconhecem as
políticas principais relacionadas ao Desenvolvimento Tecnológico e à
Inovação. Considerando esse dado, o processo de formação dos pósgraduandos pode estar sendo comprometido para atuação nessa área.

-

Sobre os temas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação como parte dos
objetivos de formação de mestres e doutores dos programas, 77% dos
programas que participaram da entrevista afirmam discutir temas, como
Desenvolvimento
Compartilhamento

de
de

Projetos

em

Cooperação

com

Terceiros,

Instalações,

Permissão

de

Utilização,

Confidencialidade, Alianças Estratégicas, Acordos de Parceria, Prestação
de Serviços, Participação do Pesquisador em Resultados Econômicos,
Atividades de Ensino com temas correlacionados com a Inovação, entre
outros, como Contratos de Transferência e Licenciamento, Cessão de
Direitos, Afastamento para Prestar Colaboração com ICT, Licença sem
Remuneração para o Pesquisador Constituir Empresa e Estímulo ao
Inventor Independente. Os temas que aparecem primeiro são os mais
discutidos; os últimos, os menos discutidos. Percebe-se que todos os temas
e estímulos para atividade empreendedora do pesquisador são pouco

Discussão

215

debatidos, possivelmente porque fazem parte da política de inovação que
boa parte dos programas informou não conhecer. A maioria dos temas são
analisados principalmente mediante aconselhamentos, disciplinas e
eventos, segundo os coordenadores. As disciplinas ministradas por apenas
5 dos programas entrevistados, geralmente, são sobre Inovação,
Empreendedorismo, Planejamento de Novos Negócios e Propriedade
Intelectual. Segundo alguns coordenadores, esses temas são de fato muito
pouco abordados, mas acham importante abrir espaços para essas
discussões.
-

Praticamente todos os programas têm um NIT em sua IES, mas apenas 8
programas disseram receber apoio e orientação, principalmente sobre
Política de Estímulo à Proteção da Propriedade Intelectual, Eventos,
Relacionamento com Empresa e Padronização de Documentos, entre
outros temas. Essa informação significa que o relacionamento entre
programas e NITs ainda é pequeno e pontual e precisa ser melhor avaliado
NIT a NIT de cada IES, pois essa situação pode estar impedindo avanços
para o Desenvolvimento Tecnológico e para a Inovação. Cabe aos NITs
esse papel de apresentar seu trabalho e apoiar os programas e as
pesquisas das instituições.

-

Todos os que ainda não recebem apoio, no entanto, disseram que
gostariam muito de receber informações e orientações, principalmente
sobre Política de Estímulo à Proteção da Propriedade Intelectual,
Relacionamento com Empresa, Política de Confidencialidade, Valoração de
Tecnologia, Negociação de Projetos, Acompanhamento de Pesquisa,
Padronização

de

Documentos,

Acompanhamento

de

Processos,

Divulgação e Proteção das Criações Desenvolvidas na Instituição, entre
outros temas, como Capacitação, pois não conhecem a política e gostariam
de orientações, o que significa que há interesse e que os programas estão
abertos a essas discussões.
-

Segundo 49% dos coordenadores entrevistados, os programas devem ter
sim, no campo da inovação, o mesmo rigor que apresentam no campo
científico. Somando as falas de todos os participantes, seria essa a
justificativa para a questão: “Os programas devem ter, no campo da
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inovação, o mesmo rigor que apresentam no campo científico?”. Isso ocorre
porque a universidade não pode ficar afastada da sociedade. Ela precisa
dar retorno para o país sobre inovação, depósito de patentes e melhoria na
parte de gestão, porque não faz sentido guardar aquilo que foi perguntado,
respondido e encontrado, e todo esse conhecimento é para salvar vidas ou
mudar a qualidade de vida das pessoas. A pesquisa tem que ter finalidade
de oferecer melhoria das condições de vida dos pacientes e das condições
de qualidade de vida das pessoas. O ensino está ligado à pesquisa; e a
pesquisa, à aplicabilidade. No entanto, os programas são avaliados pelo
campo científico; portanto, a questão é translacional tem que ter o seguinte
desdobramento: a devolutiva para a sociedade, afinal, o paciente é fruto de
pesquisa e a população também. Sendo assim, ter, no campo da inovação,
o mesmo rigor que apresentamos no campo científico parece ser o ideal,
mas fica a dúvida, se isso é possível, porque a responsabilidade dos
programas hoje é muito mais acadêmica do que social, isto é, contribui mais
com a formação para a docência. Essa atuação no campo da inovação
precisa ser melhor difundida, pois, embora ideal, ainda não é a prática.
Talvez, seja até impossível no momento inserir essa nova abordagem no
curso. Essas mudanças podem não ocorrer tão cedo porque é preciso haver
pessoas especiais para tudo isso, orientadores com essa dimensão na área,
senão não se avança. Isso tudo acontece, mas no mundo afora. É o ideal,
mas, na prática da Medicina III, isso não acontece ainda. Na verdade, os
programas focam a publicação, independentemente das necessidades. E
todos têm que ter perfil duplo, tem que ter toda a base de ciência mesmo,
mas, também, vislumbrar a questão da inserção social e da inovação,
porque cabe ao pesquisador desenvolver, por meio da ciência, o que a
sociedade precisa e não se pode mais viver importando coisas e fazendo
cópias. É necessário produzir conhecimento e aplicá-lo para nossa
realidade, mas, para isso, tem que haver mudança no ensino, tem que focar
as necessidades e a aplicação dos resultados, mas as coisas precisam ser
provocadas para acontecer.
-

Já 21% dos entrevistados responderam que não. Segundo o conjunto das
respostas, depende da política do governo e do país, mas não deve ser a
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prioridade, pois o objetivo, as características e a vocação de cada programa
precisam ser respeitados, pois o programa não é o professor, é o
departamento que é interdisciplinar, inter e multiprofissional, sem cunho
social. O que se sabe é que há sempre uma pesquisa a ser gerada e tudo
varia de acordo com as pesquisas que estão em andamento e com os
alunos que estão desenvolvendo essas pesquisas. Possivelmente, os
programas devam ter, sim, desenvolvimento diferenciado conforme a área,
capacitar e gerar expertise e, principalmente, identificar espaços para
absorção dos egressos. A pós-graduação envolve áreas muito distintas,
mas não se sabe se ela tem que ter um papel social.
-

Segundo os coordenadores entrevistados sobre o que os programas devem
fazer para que sejam fortalecidos em sua capacidade de pesquisa e
inovação, a maior parte (69%) acredita que é necessário criar condições
para incrementar a contribuição da pesquisa para o desenvolvimento
econômico e social e induzir o aumento do investimento privado em
pesquisa tecnológica. Já 61% entendem que o certo é possibilitar que micro
ou pequenas empresas se associem a pesquisadores do ambiente
acadêmico em projetos de pesquisa visando à inovação tecnológica. Dos
entrevistados, 39% acham que devem apoiar a pesquisa em ciência e
tecnologia como instrumento para promover a inovação tecnológica e o
desenvolvimento empresarial, bem como aumentar a competitividade de
micro ou pequenas empresas. Na entrevista, ficou constatado que 31%
pensam que devam contribuir para a formação e o desenvolvimento de
núcleos de desenvolvimento tecnológico em micro ou pequenas empresas
e para a colocação de pesquisadores no mercado de trabalho empresarial.
De qualquer forma, a maioria dos programas entende que tem esse papel e
que pode contribuir nesse sentido de várias formas.

E, para finalizar, a terceira e última etapa da pesquisa, seguem os comentários
dos coordenadores sobre suas impressões a respeito do que falta para que os
programas possam transferir o conhecimento produzido:
O que falta: aspectos relacionados ao programa
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Abrir espaços para pesquisas nas áreas e linhas de pesquisa dos
programas.

-

Trabalhar os projetos de pesquisa, focando coisas inovadoras.

-

Agir de forma interdisciplinar e fazer aproximações entre quem está
produzindo e quem está aplicando a pesquisa.

-

Apostar nos mestrados profissionalizantes cujo papel é estimular os
mestrandos para a transferência de tecnologias.

-

Estimular uma formação cidadã, na qual os alunos reflitam sobre seus
projetos, pesquisas, investimentos realizados, apoios concedidos e retornos
alcançados.

-

Educar alunos desde a graduação com foco na aplicabilidade para inovar –
e não copiar – o que há de melhor em outros países.

-

Formar alunos para outras instituições, que não somente para as
universidades, entendendo essa nova demanda, pois conhecemos apenas
o que a CAPES normatiza e não sabemos as demandas da empresa.
Focamos naquilo que estamos fazendo e os problemas da empresa não são
problemas do programa.

-

Buscar apoio em empresas para o desenvolvimento tecnológico e para
formar recursos humanos, estruturando uma nova maneira de gestão da
pesquisa nos programas, vinculando os pós-graduandos aos programas a
partir da empresa e suas demandas.

-

Investir em gestão, treinamento e capacitação.

-

Procurar, cada vez mais, apoio dos NITs, que é o responsável por tomar
conta dessa área em toda a instituição, dar visibilidade, sendo os
“vendedores” das pesquisas existentes. Isso não existia e agora tem. Nos
Estados Unidos da América, isso já é realizado há anos.

-

Criar um mecanismo de intermediação com os NITs e fazer isso acontecer.

-

Cobrar da universidade que comece esse papel e crie infraestrutura para
isso.
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Divulgar o que se faz nos programas de pós-graduação, pois, mesmo hoje
em dia, essa divulgação ainda é inexistente, em fase documental. Dar mais
visibilidade, até mesmo nos sites dos programas, a essas informações, que
atualmente são precárias.

-

Publicar as pesquisas em outros meios de divulgação, como boletins e
resumos, uma vez que se publica apenas em revistas de alto impacto
porque a CAPES valoriza isso, mas outros atores do sistema de inovação
não têm acesso, como empresas e sociedade em geral.

-

Citar os trabalhos e patentes. Saber onde estão sendo citados, quantas
vezes e, principalmente, porque estão sendo citados.

O que falta: aspectos externos
-

Não há nenhum apoio nem indicativo para que o conhecimento gerado
possa ser aplicado na área da inovação e, se houver, é muito pontual e não
algo em que todos atuem. Não há política de valor para isso nem uma
cultura para que o conhecimento adquirido gere impacto social e
econômico.

-

Maior atuação do governo. Precisamos de uma política nacional para que
isso aconteça. A própria política desestimula as parcerias quando há
envolvimento econômico, como nas parcerias universidade-empresa, por
exemplo, e essa mentalidade precisa mudar, caso contrário os avanços
dificilmente ocorrerão.

-

Trabalhar em conjunto com órgãos governamentais em programas de
desenvolvimento científico.

-

Melhorar a lei de patentes, aumentar a aproximação e o acesso ao parceiro
privado e fazer com que os rendimentos cheguem ao pesquisador.

-

Melhorar as condições para que, cada vez mais, pesquisas de ponta
possam ser realizadas, independentemente das condições das estruturas
em que a ciência é realizada, ou seja, maiores investimentos em Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D).
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Apoio dos órgãos públicos para os programas de pós-graduação com essa
percepção e parceria. O cenário das aproximações está melhor, mas ainda
é pequeno.

-

Visão das empresas para buscar nas universidades essas iniciativas e criar
dentro delas também espaços para desenvolvimento de pesquisa.

-

Investimento por parte da indústria: o problema do país é a falta de
investimento privado. Fazemos cópia de tecnologia, e não desenvolvimento.
Não há mudança nesse sentido. Essa é a base do problema. Nossas
escolas, desde o Ensino Básico, não formam seus alunos para o
desenvolvimento. Nossos cérebros vão para o exterior e, geralmente, não
voltam porque não há espaço. A maioria dos egressos da pós permanecem
nas IES e isso não é bom para o desenvolvimento, mas, nas indústrias e
em outros lugares, não há espaço.

O que falta: aspectos relacionados à atuação da CAPES
-

Falta foco. Tem pouca gente de ponta fazendo isso. A grande parte está
buscando soluções para os desafios do dia a dia e essa cultura precisa
mudar. Talvez o caminho seja focar na avaliação para criar a cultura, mas
falta conhecimento. O problema acaba sendo a avaliação da CAPES.
Faltam desenvolvimento e orientação sobre como fazer isso. De certa
forma, a pesquisa acaba com a publicação.

-

Recortar nossos problemas e canalizar as pesquisas e inovações. O
governo, por sua vez, deve financiar pesquisas que tenham retorno social
e, se o artigo for bom, será publicado com foco nas demandas sociais ou
não, porque o que vai interessar será a ciência produzida para aquela
demanda. E a CAPES, claro, tem que apoiar e fazer um esforço institucional
grande para isso.

-

Inserir esse tipo de pesquisa nos critérios de avaliação da CAPES para
fortalecer a política e o esforço institucional nesse sentido.

-

Está faltando algo mais amplo, um esforço conjunto. Precisamos, talvez, de
reuniões da Medicina III para avaliar o que foi feito e ter uma difusão mais
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qualitativa de todo o esforço realizado, que é medido, até o momento, de
forma quantitativa, com foco no número de publicações.
-

Os programas não têm ainda muito apoio para esse tipo de pesquisa, nem
políticas estruturadas com base em portfólio de interesses com via de mão
dupla entre empresa e universidade.

-

É necessário “abrir” muito, pois quantos Prêmios Nobel foram conquistados
em Harvard, Cambridge e Oxford, instituições de peso que estão atuando
na fronteira do conhecimento e que, ao mesmo tempo, estão abertas para
inovação e desenvolvimento.

As entrevistas foram, sem dúvida, fundamentais para o conhecimento dos
programas e de seus professores orientadores.
Sem elas, este estudo certamente teria sido inconsistente, pois, com base
apenas nos resultados dos escritos levantados, indicaria: (i) que a área não está
atenta a todas essas novas demandas globais e, também, nacionais; (ii) que realiza
pouca pesquisa voltada ao Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação e, ainda, (iii)
que não forma profissionais para a área, fatos esses que não são exatamente a
expressão da verdade.
Teria sido também sem graça, pois a maior riqueza deste estudo esteve
exatamente na troca de informações com cada coordenador que, quase na totalidade
das entrevistas, cedeu seu tempo para me ouvir e, principalmente, para contar tudo
sobre o que acontece em seu programa, passando e muito do tempo estimado para
cada entrevista. Cheguei a ficar de 3 a 4 horas com muitos coordenadores, ouvindo
sobre seus programas. Voltei em outras ocasiões para ouvir mais.
Teria perdido uma grata oportunidade, pois não teria tido a felicidade de
conhecer profissionais tão competentes, responsáveis, conscientes, entusiasmados,
engajados e apaixonados, que estão espalhados por esse Brasil afora, em várias
instituições de ensino do país, e que me fizeram ter a certeza da pujança de ações
realizadas por vários programas que conheci.
Certamente, ouvi muito mais que escrevi, mas tentei, de maneira responsável
e da melhor forma, sistematizar neste estudo toda a experiência que obtive nos
programas acadêmicos de pós-graduação da Grande Área Ciências da Saúde –
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Medicina III. Sou muito grata a cada um deles, pois me proporcionaram todo esse
conhecimento a respeito da área.
Seguramente, o país precisa desses profissionais para mudar sua história,
impulsionar sua economia e transformar sua sociedade.

6 CONCLUSÕES
Por meio deste estudo, podemos concluir que existem, entre os programas,
diferentes posições e diferentes níveis de abertura tanto para inovação, quanto para
o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas e para o empreendedorismo científico.
Ficou identificado que, ainda, parte dos programas não se abriu completamente para
essas experiências inovadoras e se mantém com foco mais na formação de
profissionais altamente qualificados na área da saúde, capacitados para a docência,
para a expansão quantitativa do sistema de ensino superior e para produção de
ciência de fronteira, além de manter também o foco na publicação dos trabalhos.
Conforme mostraram os resultados, alguns programas contam com um número
maior de pesquisadores voltados a essas ações, outros nem tanto.
Alguns programas têm mais resultados na forma de patentes, contratos e
transferências de tecnologia, outros nem tanto.
Alguns programas já têm áreas e linhas de pesquisa voltadas ao
Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação, outros não.
Alguns programas já têm disciplinas sobre esses temas, outros não.
E, efetivamente, alguns programas não apresentam atividade nenhuma que
tenha acontecido ou que esteja acontecendo nessa área.
No entanto, principalmente nas entrevistas, foi possível perceber que todos
estão abertos para essas novas experiências e que, aos poucos, estão acolhendo
essas atividades em seus cursos e, consequentemente, formando profissionais
qualificados para o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas na área da saúde.
Essa formação, aliás, conforme observado neste estudo, ainda ocorre apenas
em parte dos programas e, quando ocorre, geralmente, salvo algumas exceções,
acontece por meio do acompanhamento e da supervisão de orientadores, e não por
meio de um projeto pedagógico e de uma grade curricular que envolvam programas,
áreas e linhas de pesquisa em parceria com o setor produtivo e com incubadoras e
parques tecnológicos, bem como disciplinas, bom canal de relacionamento com o NIT,
infraestrutura e expertise para fazer não somente o desenvolvimento da pesquisa,
mas também o processo da transferência de tecnologia e seu acompanhamento até
o mercado, foco deste estudo.
E esse talvez seja um dos principais motivos da dificuldade encontrada pelos
programas de pós-graduação para fazer a transferência dos resultados de suas
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pesquisas tecnológicas e inovadoras para o setor produtivo, que é o Calcanhar de
Aquiles do país, pois depende do conhecimento e de esforço pessoal de determinados
pesquisadores que buscam fazer a diferença nessa área , mas que não estão sendo
amparados com a infraestrutura necessária para suas pesquisas tecnológicas,
porque os programas não criaram essa infraestrutura, nem mesmo um projeto
pedagógico específico para o desenvolvimento dessas pesquisas tecnológicas e
inovadoras, e para formação de pós graduandos, da mesma forma que o fizeram
quando solicitaram seu credenciamento para a CAPES, para o desenvolvimento de
pesquisas científicas, inserindo no projeto pedagógico, todas as condições mínimas
necessárias para a formação de pesquisadores, que vão de áreas, linhas de pesquisa
e disciplinas à laboratórios de última geração, entre outros, e possivelmente por esse
motivo, as pesquisas que acontecem, seguem paralelamente ao próprio curso, onde
não há espaço sequer para divulgação dos resultados obtidos, quando existentes,
conforme observado também nesse estudo.
Isso não significa que esse problema seja especificamente dos programas, mas
sim da CAPES, que vem criando metas e diretrizes para essas demandas, mas sem
criar a estrutura necessária para que as mesmas possam gerar resultados, como
incluir por exemplo, essas prerrogativas nas diretrizes para solicitação de novos
programas de pós-graduação e principalmente no sistema de avaliação da CAPES,
para que os programas possam movimentar-se e criar cada vez mais as condições
necessárias.
O que a CAPES já fez nesse sentido, como já exposto, foi estimular a criação
dos Programas de Mestrado e mais recentemente de Doutorado Profissional, o que é
excelente e contribui para gerar respostas às demandas da indústria mais
rapidamente, e para dar início à formação de recursos humanos para o setor. Mas
certamente a formação de quadros para essa nova sociedade do conhecimento
requer uma formação não segmentada, mas sim transversal, onde desde a pré-escola
seja necessária a mudança de cultura, na expectativa de construirmos um país
econômico e socialmente mais desenvolvido.
Como abordado no capítulo de introdução, o processo de inovação, tão
importante para a dinâmica econômica e social dos países, inclusive do Brasil, contém
várias etapas e requer uma série de conhecimentos intrínsecos aos procedimentos de
transferência de tecnologia entre universidade e empresa, pilar da inovação, que
ultrapassam – e muito – os aspectos científicos, e os conhecimentos da própria
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universidade, e que são fundamentais na interlocução e na gestão de projetos
envolvendo produtos inovadores, como os processos existentes entre pesquisa,
patenteamento,

desenvolvimento,

transferência

de

tecnologia,

produção

e

comercialização de produtos.
Como este estudo se propôs a avaliar os projetos pedagógicos dos programas
de pós-graduação, constatando se a grade curricular desses projetos contemplam
práticas que estimulem empreendedorismo científico e articulação com o setor
industrial, bem como formação de pesquisadores capazes de transformar a excelência
da pesquisa científica brasileira em práticas inovadoras na área da saúde, seja para
estimular o mercado, seja para atender as políticas públicas na área da saúde, seja
ainda para melhor o Sistema Único de Saúde (SUS), atuando com processos que vão
além da pesquisa e de sua publicação, como patenteamento e transferência de
tecnologia, a resposta é: há um caminho a ser percorrido.
E nesse caminho será necessária a implementação de mudanças e
transformações, possivelmente inovadoras, que poderão impulsionar alterações nos
processos de cunho pedagógico e de gestão dos programas de pós-graduação, com
objetivo de aumentar cada vez mais a capacidade de converter o conhecimento em
inovação, incorporando à missão dos programas, além de ensino e pesquisa
científica, a responsabilidade não apenas pela produção do conhecimento, mas
também por sua transferência. Ao desenvolver relacionamentos com o setor produtivo
e com o governo, o sistema de inovação do país contribuirá para o que Brasil possa
ser mais competitivo no mundo globalizado e, consequentemente, mais desenvolvido
econômico e socialmente.
Os indicativos, a seguir, talvez possam fazer parte dessas mudanças,
transformações e alterações:
-

Alinhamento dos objetivos dos programas às diretrizes e metas da CAPES
(PNPG 2011-2020).

-

Abertura dos programas para cultura de inovação, por meio de proposta
pedagógica criada especificamente para esse fim e incorporada ao projeto
pedagógico do curso, inclusive no regulamento e nas páginas web dos
mesmos, visando formação de pesquisadores sensíveis às necessidades
da indústria, preparados para atuar como interlocutores e gestores de
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projetos que envolvam produtos novos para o mercado em parceria com a
empresa, em todas as fases do processo de inovação.
-

Estímulo para uma formação na qual os alunos possam refletir sobre seus
projetos de pesquisa, investimentos envolvidos, e possíveis retornos a
serem alcançados, tanto em termos social quanto econômico, em fase
anterior à realização da pesquisa, e que esse trabalho seja solicitado pela
CEPG dos programas, antes mesmo do ingresso do aluno no curso, como
pré-requisito, ou nos relatórios semestrais entregues pelos alunos à
coordenação dos programas.

-

Incentivo para uma formação na qual os alunos sejam cobrados a fazer uma
busca em banco de dados de patentes sobre seu projeto de pesquisa antes
de consumir tempo e recurso com algo que já exista ou que possa estar já
em andamento e, ainda, para que tenha a oportunidade de acessar e
conhecer as possibilidades de aplicação de seu estudo. Essa busca
também precisa ser solicitada pela CEPG dos programas, antes mesmo de
o aluno ingressar no curso, como pré-requisito, ou nos relatórios semestrais
entregues pelos alunos à coordenação dos programas, visando formação
de pesquisadores conscientes quanto à importância das patentes, para
disseminação de cultura e ampliação de resultados.

-

Parceria entre instituições e programas de pós-graduação com o setor
produtivo, com proposição de áreas e linhas de pesquisa comuns , que
resultem em projetos com novos temas, sensíveis às necessidades da
indústria, coordenados e realizados entre equipes universitárias e
empresariais , e que gerem teses, publicações, novos produtos e processos
transferência de tecnologia para o mercado, e em fonte complementar de
recursos para a pesquisa, além de formação de pesquisadores para
atuarem como gestores no sistema de inovação, com experiência
empresarial, capazes de conduzir pesquisas que apresentem ao mesmo
tempo, alto nível científico e resultados aplicáveis em empresas, com
habilidades e competências para negociação de contratos e administração
de projetos. É fundamental que essa parceria tenha a mesma importância
para ambos os parceiros, que cada parceiro tenha sua identidade e
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objetivos respeitados, e que a interação e o processo de formação
tecnológica ocorram durante todo o tempo na troca entre as equipes .
-

Apoio à criação de áreas e linhas de pesquisa que resultem programas de
pesquisa, teses, publicações, startups e spin-offs, e também à criação de
novos negócios de base tecnológica, por meio de parceria da IES e do
programa de pós-graduação com incubadoras e parques tecnológicos
visando incentivar o empreendedorismo científico entre os pós-graduandos,
para

que

possam

a

partir

dessas

experiências,

atuar

como

empreendedores, donos de seus próprios negócios no mercado.
-

Desenvolver áreas e linhas de pesquisa que promovam o desenvolvimento
e a aplicação de produtos, processos e inovações tecnológicas articulados
com as demandas das políticas públicas e do Sistema Único de Saúde em
parceria com a IES e o programa de pós-graduação com os vários órgãos
do governo, visando o compromisso efetivo da produção de conhecimento
com as demandas sociais.

-

Composição de disciplinas com temas sobre inovação e empreendedorismo
científico por meio dos próprios programas ou dos NITS, assegurando esse
tipo de formação aos pós-graduandos, na qual eles possam conhecer toda
a cadeia de inovação desde o início da pesquisa e até seu alcance no
mercado, e desenvolver novas competências e habilidades ao longo de sua
formação na pós-graduação, para atuar nesse novo mundo global e
competitivo tanto como pesquisador, seja da universidade, seja da empresa,
como quanto empreendedor.

-

Desenvolver a realização de mestrados profissionalizantes, cujo papel é o
de estimular a transferência de tecnologias, oferecendo esses cursos,
preferencial e concomitantemente aos programas acadêmicos, a fim de
estabelecer aos programas uma cultura de inovação mais ágil, onde a
estrutura pedagógica criada para o mestrado profissional contribua também
com a formação de mestres e doutores dos programas acadêmicos.

-

Maior parceria e alinhamento de ações com os NITs, com o objetivo de
alavancar processos de transferência de tecnologia das pesquisas
tecnológicas desenvolvidas e todo seu acompanhamento, desde a fase da
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negociação até a disponibilização do produto no mercado, ou, antes ainda,
quando da efetivação das parcerias com os programas de pós-graduação e
suas respectivas instituições de ensino, para que haja o desenvolvimento
conjunto de pesquisas.
-

Divulgação e estímulo para uso das principais linhas de fomento para
projetos de Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação, principalmente
daquelas que valorizam e financiam o desenvolvimento conjunto de
pesquisa entre universidade e empresa.

-

Comunicação e apoio à utilização de bolsas por pesquisadores e alunos de
pós-graduação

ou

iniciação

científica,

ligados

a

projetos

de

Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação, principalmente daquelas que
estimulam e financiam o desenvolvimento conjunto de pesquisa entre
universidade e empresa.
-

Difusão e suporte para o acesso ao ecossistema de financiamento para
inovação, quando pertinente, para desenvolvimento de projetos de
Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação.

-

Fortalecimento de grupos de pesquisa ligados ao Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação em saúde.

-

Discussões com a CAPES para efetivar uma política de avaliação específica
para essa demanda que, seguramente, terá como resultado o mesmo
sucesso alcançado nos programas anteriormente implementados, como a
política de publicação e a de internacionalização, cujos critérios de
avaliação foram desenhados a fim de estabelecer metas e caminhos para
implementação dessas propostas, que foram muito bem-sucedidas.

Certamente, essas ações possibilitarão não somente reunir as atividades
ligadas ao Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação já existentes em cada um dos
programas e na área como um todo e, com isso fortalecer ainda mais as pesquisas
já desenvolvidas, as que estão em andamento e as que virão, mas também possibilitar
maior integração na parceria universidade-empresa, e consequentemente formação
de pós graduandos mais preparados para atuar na indústria e mais valorizado por
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esse segmento, muito mais alinhados às demandas globais dessa economia do
conhecimento que vivemos nos dias de hoje.
A Lei da Inovação, aprovada em 2004, cujo Marco Legal foi sancionado em
janeiro de 2016, regulamentou com transparência e segurança jurídica a relação entre
universidade, empresa e sistema de inovação, diminuiu burocracias e buscou dar mais
celeridade ao processo, visando aumentar a qualidade da produção científica em
esfera internacional e a aceleração do conhecimento e sua aplicação.
Os próximos passos estão a partir de agora, relacionados ao empoderamento
e às efetivas ações dessas instituições para que os sistemas de inovação, seja no
âmbito da saúde, seja em âmbito nacional, possam ser movimentados e gerar
inúmeras melhorias na qualidade de vida de nossa nação, melhorias estas tão
esperadas por todos nós.
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ANEXOS

Anexo 1. Termo de Consentimento

TERMO DE CONSENTIMENTO

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A INOVAÇÃO NA PÓSGRADUAÇÃO, A PARTIR DA GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
(MEDICINA III).

Responsável: Doutoranda Linda Bernardes
Orientador: Prof. Dr. João Luiz Coutinho Moreira de Azevedo

Co-orientadores:
Profa. Dra. Dinah Población (USP)
Prof. Dr. Paulo Paiva (UNIFESP)

Prezado Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Tenho como objetivo, neste projeto de doutorado, avaliar a formação de recursos
humanos para o sistema de inovação na pós-graduação, a partir da grande área de
ciências da saúde (Medicina III).

Em uma economia sólida, a inovação tecnológica deve ser resultado de um ambiente
que produz ciência de ponta e influencia direta e indiretamente o setor produtivo,
especialmente por meio dos setores de pesquisa e desenvolvimento gerados no bojo
das empresas. Porém o Brasil não criou as condições e os estímulos necessários para
que as empresas passassem a ter tais setores em suas estruturas, o que levou a
produção científica do país ser desenvolvida basicamente pelas universidades
públicas, que representam uma parcela significativa da produção nacional. Essa

constatação permite argumentar que o Brasil é um país que produz ciência de
fronteira, mas que não consegue interagir, em um nível adequado, com o setor
produtivo, o que o torna pouco competitivo. (Kruglianskas-Matias-Pereira)
Nos últimos 50 anos, o Brasil ampliou a infraestrutura da pós-graduação,
possibilitando a formação de um número cada vez maior de mestres e doutores e
estabeleceu nas universidades, uma base de recursos humanos capazes de conduzir
pesquisa de ponta e publicar cada vez mais artigos e estudos em revistas científicas.20
Mas, esse aumento de cientistas nas universidades, e de publicações, não
corresponde a um aumento proporcional no ranking de registro de patentes, que é um
indicador de desenvolvimento de inovações.

20

Nesse ranking o Brasil está em 19º lugar, como aponta o relatório anual da
Organização Mundial de Propriedade Intelectual 21, o que mostra a necessidade de
que os pesquisadores atuem mais nessa direção, pois as pesquisas brasileiras, em
sua

maioria,

não

estão

gerando

patentes

e

inovação

tecnológica,

e

consequentemente, o Brasil está perdendo sua capacidade competitiva. 21
O Brasil aparece hoje, na 61ª posição no Global Innovation Index 2014, elaborado
pelo Insead – The Business School for the World atrás de países como Macedônia,
Montenegro, Mongólia e Botswana, entre outros com economia menos robusta, numa
lista de 143 países.22
O baixo número de patentes pode estar associado a vários fatores, como os baixos
investimentos realizados pelo governo, e à burocracia, que faz com que as patentes
sejam concedidas num tempo médio de 11 anos, mas se deve também ao perfil da
pesquisa realizada na maior parte das universidades brasileiras, básica, desenvolvida
sem se pensar em fins práticos, ou seja, em sua aplicação.

20

Nos países desenvolvidos, a pesquisa aplicada faz parte da estratégia do governo e
das empresas na gestão do conhecimento tecnológico. 23
Nos Estados Unidos, e em países como Israel, e ainda em boa parte dos países
europeus, as universidades são estimuladas pelo Estado a interagir com as empresas,
atendendo aos desafios impostos pelas suas respectivas políticas industriais e
disponibilizando tempo e dedicação de seus pesquisadores para apoio ao esforço de
inovação.23
As universidades americanas estão se tornando cada mais agressivas na obtenção
de retorno financeiro para seu saber científico através de alianças e patentes. Nos
Estados Unidos, o número de patentes concedidas às universidades norte-

americanas aumentou de 434 em 1981 para 1306 em 1991. Só o MIT registra
anualmente entre 80 a 100 licenças de tecnologia. 23
Esse divórcio entre universidade e indústria se traduz em perda de competitividade
para o país. No Brasil, acredita-se ainda que as missões da indústria e da universidade
são opostas e não complementares.24
Porém, o V Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG, 2011-2020)36 lançado em
2010, define as novas diretrizes e metas para uma política efetiva de pós-graduação
e pesquisa no Brasil, e essas diretrizes e metas apontam para um crescimento
estratégico, global, focado em ações que reduzam a defasagem científica e
tecnológica que ainda separa o Brasil das nações mais desenvolvidas, e ainda para a
necessidade de um maior diálogo com o sistema de produção e com a sociedade
brasileira.
Além desses temas, o PNPG 2011-2020,36 dá um enfoque importante para a formação
de recursos humanos para as empresas e para os programas nacionais, intitulados
desafios brasileiros.
Entre outros assuntos, o PNPG, 2011-202036 trata ainda do Sistema de Avaliação da
Pós-Graduação e a necessidade de ajustes para o mesmo, com vistas a avaliação do
impacto de resultados na comunidade acadêmica, nas empresas e na sociedade.
Olhando para essas diretrizes e metas, que visam a consolidação de uma política de
pós-graduação e pesquisa para o Brasil, comprometida com a competitividade e o
com o desenvolvimento do país, que deve ser alcançada nos próximos 04 (quatro)
anos, não localizamos dados efetivos que demonstram que os programas de pósgraduação, considerados como o maior polo gerador da produção científica
brasileira, estejam de fato desempenhando esse papel de indutor de melhorias
significativas para a sociedade, ou ainda, se estão percebendo essa “identidade",
"papel social” ou ainda, “responsabilidade social” que lhes cabe.
Não localizamos também dados que demonstram que os programas de pósgraduação estão formando, estrategicamente, recursos humanos capazes de
transladar o conhecimento, ou seja, de transformar o conhecimento em riqueza para
o país, transformando pesquisas científicas em práticas inovadoras, sistemicamente.
Não localizamos também, dados que comprovam que os programas de pósgraduação estão comprometidos em suas linhas de pesquisa com temas prementes
para nossa sociedade ou com a adequação social de suas pesquisas, e não
conhecemos tampouco se eles estão sendo estimulados ou estimulando seus pós-

graduandos para desafios empreendedores, e propusemos neste projeto de
doutorado, analisar a inserção social dos programas de pós-graduação, percepções
e respostas a respeito do tema, que é complexo e importantíssimo para o
fortalecimento e para a consolidação do Sistema de Inovação do país.
Especificamente na área da saúde, a produção de novos conhecimentos que possam
gerar inovações no mercado, torna-se cada vez mais uma necessidade, e a
aproximação entre governo, empresas e ICTs é fundamental para o desenvolvimento
de novos produtos e para autonomia científica e econômica do país, até porque os
investimentos que precisam ser realizados para essas inovações são grandiosos. 37
Mas essa parceria continua a passos lentos no Brasil, e buscar um posicionamento
competitivo neste setor é fundamental para redução da nossa dependência
econômica e tecnológica, constitui-se em fator de soberania nacional, pois a maior
parte dos novos conhecimentos produzidos na área da saúde é considerada de
domínio público, portanto, nem sempre passível de proteção intelectual.

37

Dentre os principais produtos passíveis de proteção e registro, resultantes de
pesquisas na área, temos os fármacos, as vacinas, os testes diagnósticos e os
equipamentos. 37
Escolhemos nesta pesquisa, estudar os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu,
ativos da Área de Ciências da Saúde - Medicina III, que configuram-se como
programas pertencentes a uma área propulsora de desenvolvimento tecnológico,
indutora de inovação, em equipamentos médico-hospitalares e procedimentos
cirúrgicos, com grande potencial para estabelecimento de vínculo, principalmente com
o setor empresarial e com a economia, com a sociedade e com o impacto social,
envolvendo alta tecnologia, tendo como resultado produtos e processos inovadores. 37
Esses programas têm potencial para estimular o desenvolvimento de abordagens
inovadoras em pesquisa e tecnologia e acelerar a transferência do conhecimento para
melhorar a prática cirúrgica e as políticas de saúde pública.
Este estudo está sendo desenvolvido no âmbito do Programa de Medicina
Translacional da UNIFESP. Seu objetivo geral é fornecer informações pertinentes e
atualizadas do Sistema de Pós-Graduação do Brasil sobre o papel que os programas
de Medicina III estão exercendo no sistema de inovação. Já os objetivos específicos
são:

▪

Identificar se os programas estão desenvolvendo soluções tecnológicos da
indústria no desenvolvimento de projetos de doutorado e mestrado, claramente
pautadas nas linhas de pesquisa dos programas.

▪

Identificar se os programas estão conscientizando seus alunos quanto à Lei da
Inovação, aos NITs e à importância das patentes;

▪

Identificar a existência ou não de cultura de inovação

▪

Identificar se há a criação de novas empresas (spin-off ou startup) ou parcerias
com incubadores ou parques tecnológicos

▪

Identificar se há mecanismos de transferência;

Foram escolhidos para esta pesquisa, Programas de Pós-Graduação ativos na Área
de Ciências da Saúde - Medicina III. Ao todo, serão avaliados 48 programas da área
cirúrgica (cirurgia geral e todas as cirurgias especializadas), distribuídos entre xx
Instituições de Ensino Superior (IES), de sete estados brasileiros e de três regiões do
país.
Escolheu-se a Medicina III, por ser uma área, no nosso entendimento, mais propícia
à inovação, devido aos novos métodos, procedimentos cirúrgicos e equipamentos
médicos hospitalares envolvidos, configurando-se num campo propulsor de
desenvolvimento tecnológico.
Trata-se de uma pesquisa aplicada, empírica, de caráter exploratório com abordagem
qualitativa. Serão utilizados, como métodos, análise documental e entrevistas com
coordenadores de programas de pós-graduação eleitos como paradigmas dessa
pesquisa e demais pesquisadores com expertise na área de ciência, tecnologia e
inovação. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o número
01258612.5.0000.5505.
Foram realizadas entrevistas com os coordenadores dos programas de pósgraduação da UNIFESP (Medicina I / Medicina II e demais programas do Campus Vila
Clementino - com exceção dos Programas de Enfermagem), como parte do projeto
piloto (pré-teste) desenhado para esta pesquisa, que deverá ter seu desfecho após
análise e conclusão dos dados.

A – Para a coleta de dados, será realizada entrevista semiestruturada, com duração
prevista, em média, de 60 minutos.
B – Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor(a) terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal
investigadora é a Doutoranda Linda Bernardes, que pode ser encontrada no endereço
RUA PEDRO DE TOLEDO 781 2º. ANDAR (frente) TELEFONE (11) 5576-4347 ramal
1216

ou

no

telefone

11-96593-1220

(celular/claro)

ou

ainda

no

email:

lindabernardes00@gmail.com. Caso o(a) senhor(a) tenha alguma consideração ou
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) – Rua Pedro de Toledo, 650 - 3º andar, Vila Clementino - SP - Tel.:
(011) 5576-4776.
C – É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e de
deixar de participar do estudo.
D – A Doutoranda Linda Bernardes se compromete a não publicar a identificação do
portador das informações fornecidas no questionário que será utilizado como
instrumento para a coleta dos dados, garantindo assim a confidencialidade.
E – Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo.
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.
F – A pesquisadora se compromete a utilizar os dados coletados somente para esta
pesquisa.

Declaro que dou plena autorização à Doutoranda Linda Bernardes para proceder às
investigações sobre o Programa de Pós-Graduação.

---------------------------------------------------------------------------------------Assinatura do coordenador do programa de pós-graduação

Cidade -------------------------------------- Estado -------------------------------------------------

Data --------- de ---------------------------------------------------- de ------------------------

__________________________________________
Assinatura da Doutoranda Linda Bernardes
Endereço: Rua Pedro de Toledo 781 - 2º andar (frente) - Telefone (11)5576-4347
ramal: 1206 ou (11)65931220 (operadora Claro) - São Paulo/SP RG: 16.777.788 email: lindabernardes00@gmail.com

São Paulo, 20 de Outubro de 2012.

Roteiro – Entrevista
PARTE I – IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

Q1.Programa:
_____________________________________________________________
Q2.Instituição:
_____________________________________________________________
Q3.Site:
__________________________________________________________________
Q4.Coordenador (a):
________________________________________________________
Q5.Secretária (o):
__________________________________________________________
Q6.Telefone para contato: __________________

Q7.email: _________________________

Q8.Está coordenador desde ________ (ano)

Q9. Participa do Encontro Nacional de Pós-Graduação?
1. (

) Sim

2. (

) Não

Q10. Participa do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de
Tecnologia (FORTEC)?
1. (

) Sim

2. (

) Não

Q11. Participa de outros fóruns que abordam os temas pós-graduação, pesquisa,
inovação, e transferência de tecnologia?
1. (

) Sim

2. (

) Não

Q11a. Se “sim”, citar:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________

Q12. Conhece as diretrizes do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 da
CAPES sobre inovação e inserção social dos programas de pós-graduação?
1. (

) Sim

2. (

) Não

Q13. Orientadores do programa:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Q14. Na sua opinião, o seu programa de Pós-Graduação contribui de que maneira
para o sistema de inovação tecnológica?
1(
) com atividades de pesquisa, que podem ser apropriadas pelas empresas no
seu processo de inovação (seja para a solução de problemas ou para a criação de
novos processos e produtos)
2(
) através do desenvolvimento de instrumentos e técnicas de pesquisa (como
modelos computacionais e protocolos laboratoriais para o desenho e teste de sistema
tecnológico
3 ( ) com a formação de profissionais e pesquisadores qualificados, que, ao serem
incorporados pelos vários setores da sociedade, levam consigo não apenas
conhecimento científico recente, mas também habilidades para resolver problemas
complexos, realizar pesquisa e desenvolver novas ideias”, além de deterem o que
alguns autores chamam de "conhecimento do conhecimento", ou seja, sabem quem

sabe o que, pois participam das redes acadêmicas e profissionais no nível nacional e
internacional e quando se engajam em atividades fora do meio acadêmico, os
profissionais e pesquisadores tendem a imprimir em tais contextos uma nova atitude
mental e espírito crítico que favorecem as atividades inovativas.
Q15. Áreas de concentração do programa:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q15a. Áreas de concentração que focam o tema inovação:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q16. Grupos de Pesquisa do programa:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q16a. Grupos de Pesquisa que focam o tema inovação:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q17. Linhas de Pesquisa do programa:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q17a. Linhas de Pesquisa que focam o tema inovação:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q18. Tipos de projetos desenvolvidos pelo programa
1. (

) Projetos de Pesquisa

2. (

) Projetos de Desenvolvimento Tecnológico

3. (

) Projetos de Pesquisa e Extensão em Políticas Públicas

4. (

) Projetos de Cooperação Universidade Empresa

5. (

) Outros tipos de Projeto

6. (

) Não tem informação

Q18a. Se “Outros tipos de Projeto”, quais:
___________________________________________________________________

Q19. O programa
1. (

) está colaborando com programas em formação (DINTER/MINTER da

CAPES)?
2. (

) participa do projeto RHAE do CNPQ?

3. (

) participa de outro programa com fomento para inovação

(FINEP/BNDES/SEBRAE)?
4. (

) Não tem informação

Q19a. Se “participa de outro programa com fomento para inovação”, citar qual(is)?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Q20. O programa (orientadores e pesquisadores) se organiza e faz articulações para
responder aos editais de interesse, junto a órgãos de fomento?
1. (

) Sim

2. (

) Não

Q21. O programa mantém parcerias?
1. (

) Sim

2. (

) Não

3.(

) Não tem informação

Q21a. Quais ?

1.(

) de âmbito institucional

interinstitucional
Q22. No caso de interinstitucionalidade

2.(

) de âmbito

Q22a.

Quais ?

1.(

) com instituições nacionais

2.(

) com instituições

internacionais

Q23. Citar as parcerias com instituições nacionais
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________

Q24. Citar as parcerias com instituições internacionais
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q25. Citar as parcerias com empresas
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

Q26. PI
1.(

) Propriedade Industrial

2.(

) Direito Autoral

3.(

) Proteção Sui Gêneris

4.(

) Não tem informação

Q26a. Propriedade Industrial
1.(

) Patente - Modelo de Utilidade

2.(

) Patente de Invenção

3.(

) Marcas

4.(

) Desenho Industrial

5.(

) Indicação Geográfica

Q26b. Direito Autoral
1.(

) Direito do Autor

2.(

) Registro de Software

Q26c. Proteção Sui Generis
1.(

) Cultivares

2.(

) Topografia de Circuitos Integrados

3.(

) Conhecimento Tradicional

Q27. Tipos diversos de Contratos
1.(

) Cessão de Patentes

2.(

) Exploração de Patentes

3.(

) Cessão de Marcas

4.(

) Uso de Marcas

5.(

) Fornecimento de Tecnologia

6.(

) Prestação de Serviços e Assistência Técnica e Científica

7.(

) Franquia

8.(

) Participação nos Custos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

9.(

) Não tem informação

Q28. O programa gerou:

1.( ) spin-off acadêmica (empresas cuja criação se fundamenta essencialmente em
relação com a ciência, conhecimentos novos ou competências específicas, nascidas
em instituições de ensino ou pesquisa. Lemos,2008)

2.( ) startup acadêmica (criação de empresa por pessoas de formação superior, onde
novos resultados de pesquisa não foram imprescindíveis. Um start-up é uma empresa
nova, até mesmo embrionária, que conta com projetos promissores, ligados à
pesquisa e o desenvolvimento de idéias inovadoras Lemos,2008)

3.(

) Não tem informação

Q29. Tem projeto/parceria
1.(

) incubadora universitária

2.(

) parque tecnológico

3.(

) Não tem informação

Q30. O programa tem parcerias com:
1. (

) Associações

2. (

) Fundações

3. (

) Institutos

4. (

) Sindicatos

5. (

) Governos

6.(

) Não tem informação

Q30a. Citar:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

Q31. O programa participa
1.(

) projetos multicêntricos

2.(

) programas temáticos

3.(

) redes científicas multidisciplinares

4.(

) Não tem informação

Q32. O programa produz conhecimento para algum dos grupos abaixo?
Q32a. GRUPO I - DOENÇAS CRÔNICAS
(causaram o maior número de mortes nos últimos anos, conforme divulgação do
relatório da Organização Mundial de Saúde, em fevereiro de 2011)
1.(

) Doenças Cardiovasculares

2.(

) Doenças Pulmonares

3.(

) Câncer

4.(

) Diabetes

Q32b.GRUPO II - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS
(grupo de doenças tropicais endêmicas que prevalecem especialmente entre as
populações pobres e contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade
social )
1. (

) Doença de Chagas

2. (

) Leishmanioses

3. (

) Malária

4. (

) Filarioses

5. (

) Micobacterioses (Hanseníase e Tuberculose)

6. (

) Clamidioses e Riquetioses

7. (

) Dengue

8. (

) Febre Amarela e Outras Arboviroses

9. (

) Raiva

10.(

) Hantavírus

11.(

) Hepatites virais

12.(

) Gastroenterites virais

13.(

) Rotavírus

14.(

) Norovírus, sapovírus, e astrovírus humanos

15.(

) Paracocidiodimicose e outras micoses profundas

16.(

) Toxinas

17.(

) Envenenamentos por Animais Peçonhentos

Q32c. GRUPO III - DOENÇAS DO SÉCULO XXI
(segundos estudos recentes, trarão grandes danos à população mundial nos
próximos anos)
1. (

) Obesidade

2. (

) Crescimento e Envelhecimento Populacional

3. (

) Depressão, Stress, Síndrome do Pânico

Q32d. GRUPO IV - OBJETIVOS DO MILÊNIO
(metas de qualidade de vida das Nações Unidas para o novo milênio)
1. ( ) Erradicação da Pobreza e da Fome
2. (

) Ensino Básico Universal

3. (

) Redução da Mortalidade Infantil

4. (

) Promoção da Igualdade entre os Sexos e a Autonomia das Mulheres

5. (

) Melhoria da Saúde Materna

6. (

) Combate à AIDS

7. (

) Sustentabilidade Ambiental

8. (

) Parceria Mundial para o Desenvolvimento

Q32e. GRUPO V – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PACTO PELA VIDA
1. ( ) Saúde do Idoso
2. (

) Controle do Câncer do Colo do Útero e da Mama

3. (

) Redução da Mortalidade Infantil e Materna

4. (

) Fortalecimento da Capacidade de Resposta às Doenças Emergentes e

Endemias
5. (

) Promoção da Saúde

6. (

) Fortalecimento da Atenção Básica

7. (

) Saúde do Trabalhador

8. (

) Saúde mental

9. (

) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às

10. (

) Pessoas com Deficiência;

11. (

) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência;

12. (

(

) Saúde do homem

) Não tem informação

PARTE 2 - MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA

Q33. O programa tem um site?
1.(

) sim

2.(

) não

Q33a. Caso afirmativo, quais as informações constam neste site?
1.(

) regimento

2.(

) objetivo do programa

3.(

) missão do programa

4.(

) nota da CAPES

5.(

) data de credenciamento do programa

6.(

) orientações para ingresso

7.(

) áreas de concentração

8.(

) grupos de pesquisa

9.(

) linhas de pesquisa

10.( ) teses defendidas
11.( ) orientadores com link para o lattes de cada um
12.( ) formação de recursos humanos para a pesquisa e inovação
13.( ) publicações em revistas nacionais com links para os artigos
14.( ) publicações em revistas estrangeiras com links para os artigos
15.( ) revistas da área
16.( ) parcerias com outras instituições do país
17.( ) parcerias com instituições estrangeiras
18.( ) parcerias com empresas
19.(

) parcerias com o governo

20.( ) integração do programa em redes de pesquisadores internacionalmente
reconhecida
21.(

) financiamento para a pesquisa e inovação

22.(

) infra-estrutura para pesquisa e inovação

23.(

) pesquisas do programa nas fronteiras do conhecimento

24.(

) pesquisas translacionais (da bancada ao leito)

25.(

) outras informações

Q33b.Citar:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q34. Existe no site alguma informação que esclareça qual a função, papel ou
responsabilidade social do programa?
1.(

) sim

2.(

) não

Q34a.Caso afirmativo, descreva:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________
_______

Q35. Existe no site alguma informação que esclareça a participação do programa em
pesquisas de inovação, caso existentes?
1.(

) sim

2.(

) não

Q35a. Caso afirmativo, descreva:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
_______

Q36. O site está disponível em outras línguas?
1.(

) sim

2.(

) não

Q36a. Caso afirmativo, citar quais:
1.(

) inglês

2.(

) espanhol

3.(

) outra

Q37.

O

Q36b.Citar: ________________________

programa

difunde

suas

ações

através

de

outros

meios

de

divulgação/comunicação?
1.(

) sim

2.(

) não

Q37a. Caso afirmativo, citar:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
PARTE 3 – GOVERNANÇA

Q38. Há uma Comissão de Ensino de Pós-Graduação (CEPG)*
programa?
1.(

) sim

2.(

) não

ligada ao seu

Q.38a. Qual o seu papel?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________

Q39. Qual a peridiocidade das reuniões da CEPG?
1.(

) semanal

2.(

) quinzenal

3.(

) mensal

4.(

) reúne-se apenas quando convocada pela coordenação

Q40. Existe um regimento específico do programa?
1.(

) sim (anexar)

2.(

) não

Q41a. Caso afirmativo, nesse regimento existem normas/critérios para aceitação de
pós-graduandos no programa?
1.(

) sim

2.(

) não

Q41b. Caso afirmativo, quais são?
1.(

) prova

2.(

) entrevista

3.(

) análise do projeto

4.(

) possível aplicação dos resultados da pesquisa do projeto apresentado

5.(

) outra/o(s)

Q41c. Se “outros”, citar:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q42. A quem cabe a aceitação do pós-graduando no programa?
1.(

) ao programa

2.(

) ao orientador

3.(

) outro

Q42a. Se “outro”, citar:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

Q43. Olhando a pós-graduação como parte de uma política educacional, que, por sua
vez, tem as características do modelo de desenvolvimento adotado no País, queremos
saber se o seu programa tem debatido e discutido temas relevantes para o país, como:

1.( ) o significado da pós graduação e da pesquisa na sociedade brasileira;
2.( ) os desafios da pós-graduação para a saúde humana brasileira;
3.( ) a realização de estudos para definição de uma politica cientifica, identificandose linhas de pesquisa de maior interesse para o País;
4.( ) publicação dos resultados das pesquisas em revistas brasileiras;
5.( ) dedicação aos cursos de graduação para identificação de suas deficiências;
6.( ) atribuição de responsabilidades aos alunos de pg, facultando-lhes participação
ativa no planejamento e execução dos programas de pesquisa e pós-graduação;
7.(

) a gestão da ética na pesquisa;

8.( ) a gestão e articulação do programa com o sistema local (outros programas de
pós-graduação, departamentos, disciplinas, hospital universitário, NIT, centros de
estudos, institutos, entre outros)
9.( ) planejamento e difusão de boas práticas para uso de seus laboratórios e desses
com os da instituição
10.(

) integração do programa em redes de pesquisadores internacionalmente

reconhecida
11.(

) formação de recursos humanos para a pesquisa e inovação

12.(

) participação do programa em financiamento para a pesquisa e inovação

13.(

) infraestrutura existente e a necessária para pesquisa e inovação

14.(

) áreas de concentração do programa e suas pesquisas nas fronteiras do

conhecimento
15.(

) pesquisas translacionais realizadas e as possíveis pesquisas (da bancada ao

leito) a serem praticadas
16.(

) articulação com atores externos (outras universidades do país e do exterior,

centros de estudo e institutos de pesquisa, empresas e governo)
17.(

) gestão da inovação

18.(

) nichos de oportunidade em inovação e saúde

19.(

) atração de líderes para o programa

20. (

) outro tema

Q44. Essas discussões, caso realizadas, envolvem os professores orientadores e os
alunos de pós-graduação?
1.(

) sim

2.(

) não

Q45. Na sua opinião, existe no programa “cultura de inovação” já disseminada?
1.(

) sim

2.(

) não

Q45a. Em caso afirmativo, de que forma isso pode ser percebido?

1.(

) já existe a conscientização dos docentes e pesquisadores para o

desenvolvimento da “percepção” de inovação no programa;

2.( ) já são percebidas e identificadas as oportunidades de inovação pelos docentes
e pesquisadores;

3.(

) já se difunde a promoção da criatividade, no sentido de gerar soluções para

desafios e demandas colocadas ao programa, sejam eles para exploração no campo
das inovações incrementais, de processos ou procedimentos.
PARTE IV – FORMAÇÃO

Q46. Participam do Programa Ciência sem Fronteira?
1.(

) sim

2.(

) não

3.(

) Não tem informação

Q47. Bolsas/Programas CAPES
1.(

) Mestrado

2. (

)Doutorado

3. (

)Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE

4. (

)Dinter Novas Fronteiras

5. (

)Programa de Demanda social (DS) e Programa de Apoio à Pós-Graduação

6. (

)Minter e Dinter – CAPES/SETEC

7. (

)Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP)

8. (

)Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal de

Educação Profissional e Tecnológica (PIQDTEC)
9. (
10. (

)Plano Nacional de Pós-Doutorado (PNPD)
)Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-

Doutores (PRODOC)
11. (

)Programa de Formação Doutoral Docente (PRODOUTORAL)

12. (

)Programa de Excelência Acadêmica (Proex)

13. (

)Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino

Particulares (PROSUP)
14. (

)Programa Professor Visitante Nacional Sênior (PVNS)

15. (

)Programa Professor Visitante Sênior (PVS Capes-UNILA)

16. (

)Estágio Pós-Doutoral

17. (

)Estágio Sênior

18. (

)Programa de Apoio a Eventos no Exterior (PAEX)

19. (

)Programa de Áreas Estratégicas e Institutos Nacionais de Ciência e

Tecnologia
20. (

)Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI)

Q48. Bolsas/Programas CNPq
1. (

) Mestrado

2. (

) Doutorado

3. (

) Produtividade em Pesquisa (PQ)

4. (

) Pesquisador Sênior

5. (

) Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT)

6. (

) Pesquisador Visitante (PV)

7. (

) Desenvolvimento Científico Regional (DCR)

8. (

) Pesquisador Visitante (PV)

9. (

) Pós-Doutorado Júnior (PDJ)

10. (

) Pós-Doutorado Sênior (PDS)

11. (

) Doutorado-Sanduíche no País (SWP)

12. (

) Pós-Doutorado Empresarial (PDI)

13. (

) Doutorado-Sanduíche Empresarial (SWI)

14. (

) Atração de Jovens talentos – BJT

15. (

) Bolsa Pesquisador Visitante Especial - PVE

16. (

) Doutorado pleno (GDE) – No exterior

17. (

) Pós-Doutorado (PDE) – No exterior

18. (

) Doutorado Sandwich (SWE) – No exterior

19. (

) Estágio Sênior (ESN) – No exterior

20. (

) Treinamento no exterior (SPE) – No exterior

21. (

) Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI)

22. (

) Especialista Visitante (EV)

23. (

) Extensão no País (EXP)

24. (

) Apoio Técnico em Extensão no País (ATP)

25. (

) Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais (SET)

26. (

) Apoio à Difusão do Conhecimento (ADC)

27. (

) Iniciação ao Extensionismo (IEX)

28. (

) Especialista Visitante (BEV)

29. (

) Estágio/Treinamento no País (BEP)

30. (

) Estágio/Treinamento no Exterior (BSP)

31. (

) Estágio/Treinamento no exterior (BSP)

32. (

) Bolsa de Iniciação em desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI)

Q49. Bolsas FAP(s)
01. (

) Mestrado

02. (

) Doutorado

03. (

) Doutorado Direto

04. (

) Pós Doutorado

05. (

) Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE)

06. (

) Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE)

Q49.a ProgramasBolsas FAP(s) e Modalidades:
1.(

)Biotecnologia/Biodiversidade:
a.(

) Biota-FAPESP

b.(

) FAPESP-BIOEN

2. (

)Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid)

3. (

)Programas de Apoio à Pesquisa em Políticas Públicas

4. (

)Programas de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica
a. (

) Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE)

b. (

) Consórcios Setoriais para a Inovação Tecnológica (ConSITec)

5. ( )Programas de Apoio à Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequena e Micro
Empresa
a.(

) Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE)

b.(

) PIPE-PAPPE (Finep)

c.(

) Programa de Apoio à Propriedade Intelectual (PAPI/Nuplitec)

6. (

)Rede de Biologia Molecular Estrutural (Smolbnet)

7. (

)Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada (Tidia)

8. (

)Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes

9. ( )Capacitação de Recursos Humanos de Apoio à Pesquisa (Capacitação Técnica)
10. (

)CInAPCe

11. (

)Outra(s)

Q49b. Se “Outras FAP”, quais?
___________________________________________________________________
__________________________________

Q50. Outra (s) bolsa (s) / Agências
1.(

) sim

2.(

) não

Q50a. Citar:
___________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

(

) Não tem informação

Q51. Na sua opinião, o programa forma:

1.(

) quadros para o ensino superior

Q51a. De que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

2.(

) quadros para o setor profissional

Q51b. De que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

3.(

) quadros para o setor tecnológico

Q51c. De que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

4.(

) quadros para movimentos sociais e sindicatos

Q51d. De que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

5.(

) quadros para a gestão de instituições públicas

Q51e. De que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

Q51f. De que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

Q52. Na sua opinião, o programa propicia formação e desenvolvimento de
1.(

) competência técnica e científica

Q52a. De que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

2.(

) competências relacionais internas e externas

Q52b. De que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

3.(

) competências combinatórias ou criativas

Q52c. De que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________
4.(

) competências para gestão e administração

Q52d. De que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

Q53. O programa estimula espírito de liderança e de empreendedorismo?
1.(

) sim

2.(

) não

Q53a. Em caso afirmativo, de que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

Q54. O programa propicia formação humanística, ética e compromisso com a melhoria
dos indicadores culturais, sociais e econômicos do país?
1.(

) sim

2.(

) não

Q54a. Em caso afirmativo, de que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

Q55. O programa propicia cultura de articulação inter e multidisciplinar nos projetos?
1.(

) sim

2.(

) não

Q55a. Em caso afirmativo, de que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q56. O programa propicia articulações que promovam colaborações e sinergia entre
pesquisadores? (a sinergia ocorre quando se estabelece uma ação sistêmica,
coordenada, dos atores, de modo a realizar da melhor maneira possível o potencial
associado aplicação integrada dos conhecimentos necessários e disponíveis
relacionados ao desenvolvimento, produção e difusão de uma determinada tecnologia
- ou seja, um processo específico de inovação)
1.(

) sim

2.(

) não

Q56a. Em caso afirmativo, de que forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q57. Os pós-graduandos estão sendo estimulados a conhecer a Lei da Inovação
Tecnológica (Lei no. 10973 de 2 de dezembro de 2004, regulamentada em 11 de
outubro de 2005, pelo Decreto 5563, elaborada para estimular a criação de ambientes
especializados e cooperativos de inovação, a participação de Instituições Científicas
e Tecnológicas (ICT) no processo de inovação, a inovação nas empresas, o inventor
independente e a criação de fundos de investimentos para a inovação?
1.(

) sim

2.(

) não

3.(

) Não tem informação

Q57a. Caso afirmativo, quais são os conceitos sobre inovação, abaixo relacionados,
que os pós-graduandos tem se apropriado através do programa?
1.(

) Alianças Estratégicas

2.(

) Desenvolvimento de projetos de cooperação com terceiros

3.(

) Compartilhamento de instalações, permissão de utilização

4.(

) Contratos de transferência e licenciamento

5.(

) Prestação de serviços

6.(

) Acordos de parcerias

7.(

) Cessão de Direitos sobre a criação para que o respectivo criador os exerça em

seu próprios nome
8.(

) Participação do pesquisador em resultados econômicos

9.(

) Confidencialidade

10.(

) Afastamento para prestar colaboração a outra ICT

11.(

) Licença sem remuneração para o pesquisador constituir empresa

12.(

) Estímulo ao inventor independente

13.(

) Atividade de ensino em temas correlacionados à inovação

14.(

) Não tem informação

Q57b. De que forma:
1.(
2.(

) Aconselhamento
) Distribuição de cartilhas, revistas ou outras formas impressas ou digitais

explicativas
3.(

) Relacionamento com empresas

4.(

) Possibilidade de prestação de serviços

5.(

) Atividades de divulgação sobre as patentes e outros títulos de propriedade

intelectual ou dos respectivos pedidos de proteção, disponíveis para licenciamento
6.(

) Disciplinas

7.(

) Feiras

8.(

) Workshops

9.(

) Organização de seminários

10.(

) Projeção em Power Point

11.(

) Debates sobre assuntos relacionados aos temas

12.(

) Workshops entre turma e com demais alunos

13.(

) Visitas técnicas

14.(

) Palestras com empreendedores

15.(

) Execução de plano de negócios

16.(

) Simulação de plano de negócios

17.(

) Outros

Q57c. Citar :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q57d.No caso de disciplina, citar os temas oferecidos:

1.(

) propriedade intelectual

2.(

) inovação

3.(

) empreendedorismo

4.(

) introdução ao planejamento e desenvolvimento de novos empreendimento

5.(

) outro

Q57e.Citar :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

PARTE V- RELACIONAMENTO COM O NIT (NÚCLEO DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA)

Q58. Existe um NIT na instituição?
1.( ) sim
2.( ) não
3.( ) Não tem informação
Q58a. Caso afirmativo, identificar o estágio de implementação do NIT
1. ( ) implantado
2. ( ) em implantação
3. ( ) não implantado
4. ( ) Não tem informação
Q58b. Se implantado, informar
1. ( ) se é exclusivo da instituição
2. ( ) compartilhado com outras instituições
3. ( ) Não tem informação
Q59. Identificar qual o tipo de vinculação que o responsável pelo NIT tem com a
instituição
1. ( ) concursado
2. ( ) docente
3. ( ) técnico administrativo
4. ( ) contratado
5. ( ) Não tem informação
Q60. O programa e seus pós-graduandos recebem quais apoios do NIT ?
1. ( ) Política de estímulo à proteção de propriedade intelectual
2. ( ) Avaliação e classificação dos resultados decorrentes de atividades e projetos
de pesquisa
3. ( ) Solicitação de inventor independente
4. ( ) Proteção das criações desenvolvidas na instituição
5. ( ) Divulgação das criações desenvolvidas na instituição
6. (

) Acompanhamento dos processos

7. (

) Orientação aos pesquisadores

8. (

) Acompanhamento das atividades de pesquisa

9.(

) Relacionamento com empresas

10. (

) Documentos padronizados

11. (

) Política de confidencialidade

12. (

) Cadastro de oferta e demando de C&T

13. (

) Avaliação econômica de eventos

14. (

) Valorização de tecnologia

15. (

) Negociação de projetos

16. (

) Negociação de ativos de propriedade intelectual

17. (

) Comercialização de tecnologias

18. (

) Inovação social

19. (

) Apoio ao empreendedorismo

20. (

) Inovação organizacional

21.(

) Inovação de marketing

22. (

) Registro de atendimento à comunidade

23. (

) Pareceres

24. (

) Eventos

25. (

) Capacitação

26. (

) Outro

27. (

) Não tem informação

Q60a. No caso de “outro” citar :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

Q61. Caso ainda não receba apoio do NIT, quais seriam, na sua opinião, necessários
para o programa?
1.(

) Política de estímulo à proteção de propriedade intelectual

2.( ) Avaliação e classificação dos resultados decorrentes de atividades e projetos de
pesquisa
3.(

) Solicitação de inventor independente

4.(

) Proteção das criações desenvolvidas na instituição

5.(

) Divulgação das criações desenvolvidas na instituição

6.(

) Acompanhamento dos processos

7.(

) Orientação aos pesquisadores

8.(

) Acompanhamento das atividades de pesquisa

9.(

) Relacionamento com empresas

10.(

) Documentos padronizados

11.(

) Política de confidencialidade

12.(

) Cadastro de oferta e demando de C&T

13.(

) Avaliação econômica de eventos

14.(

) Valorização de tecnologia

15.(

) Negociação de projetos

16.(

) Negociação de ativos de propriedade intelectual

17.(

) Comercialização de tecnologias

18.(

) Inovação social

19.(

) Apoio ao empreendedorismo

20.(

) Inovação organizacional

21.(

) Inovação de marketing

22.(

) Registro de atendimento à comunidade

23.(

) Pareceres

24.(

) Eventos

25.(

) Capacitação

26.(

) Outro

Q61a. Em caso de “outro”, citar:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________
PARTE VI – ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA

Com relação ao processo de organização da pesquisa, seu programa possui quais
características predominantes?

MODO 1 (linear)

MODO 2 (não linear)

O planejamento da pesquisa acontece

O planejamento da pesquisa acontece em

independentemente da “futura” aplicação dos

função da pretendida aplicação dos resultados

resultados esperados. (

esperados

)

(

)

A pesquisa se organiza em disciplinas

A pesquisa tem caráter interdisciplinar

estanques.

(

(

)

)

A pesquisa se mantém restrita a instituições

A pesquisa mantém diversidade

de ensino que focam apenas a produção de

organizacional - está intimamente associada

conhecimen to. (

ou vinculada aos usuários (empresas,

)

laboratórios, agências de governo,
comunidades, fornecedores de serviço,
sociedade em geral) e os resultados são
produtos práticos, reais ou esperados. (

)

A pesquisa tem compromisso apenas com a

“accountability” e reflexividade: o pesquisador

estrita produção do conhecimento em si, o

se preocupa e se sente responsável pelas

pesquisador não se sente responsável pelas

aplicações e implicações de seu trabalho (

)

possíveis aplicações e implicações práticas
de seu trabalho
(

)

Q62. Assinale com “X” as características que mais se aplicam ao programa

Q63. Na sua opinião, os programas de pós-graduação devem ter o mesmo
desempenho que apresentam no campo científico, no campo social e da inovação?
1.(

) sim

2.(

) não

Q63a. Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
Q64. O que os programas devem fazer, para que sejam fortalecidos na sua
capacidade de pesquisa e inovação?
1.( ) Apoiar a pesquisa em ciência e tecnologia como instrumento para promover a
inovação tecnológica, promover o desenvolvimento empresarial e aumentar a
competitividade das micro ou pequenas empresas;
2.( ) Criar condições para incrementar a contribuição da pesquisa para o desenvolvimento
econômico e social;
3.(

) Induzir o aumento do investimento privado em pesquisa tecnológica;

4.( ) Possibilitar que micro ou pequenas empresas se associem a pesquisadores do
ambiente acadêmico em projetos de pesquisa visando à inovação tecnológica;
5.( ) Contribuir para a formação e o desenvolvimento de núcleos de desenvolvimento
tecnológico nas micro ou pequenas empresas e para a colocação de pesquisadores no
mercado de trabalho empresarial.
Q64.a Outras sugestões:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q65. Na sua opinião, o que os programas devem fazer, para que sejam fortalecidos
na sua capacidade de atuação junto aos desafios de saúde humana do país?

___________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

Q66. Na sua opinião, o que falta para que os programas possam transferir o
conhecimento produzido e publicado?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TÍTULO DA PESQUISA:
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU PARA A
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PARA O SISTEMA DE INOVAÇÃO NO SETOR SAÚDE A PARTIR
DA GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (MEDICINA III)

Responsável: Doutoranda Linda Bernardes
Orientador: Prof. Dr. João Luiz Coutinho Moreira de Azevedo

Prezado Coordenador do Programa de Pós-Graduação / Medicina III
Tenho como objetivo, neste projeto de doutorado, avaliar a formação de recursos humanos na pósgraduação stricto sensu para a inovação tecnológica e para o sistema de inovação no setor saúde, a
partir da grande área de Ciências da Saúde (Medicina III).
O sistema de inovação no setor saúde é fortemente baseado em ciência e depende dos fluxos de
informação tecnológica das universidades e dos centros de pesquisa, além de uma estrutura de
formação na pós-graduação abrangente e razoavelmente sofisticada, devido ao tipo de interação
(entre universidades e empresas/industriais) e interdisciplinaridade que ele apresenta.
Em países com economias consolidadas, a inovação é resultado de um ambiente que produz ciência
de ponta e influencia direta e indiretamente o setor produtivo, especialmente por meio dos setores de
pesquisa e desenvolvimento gerados no bojo das empresas.
No Brasil, não foram criadas as condições e os estímulos necessários para que as empresas tenham
esses setores em suas estruturas, o que levou a produção científica do nosso país, a ter seu principal
suporte no sistema público de pesquisa, fruto da pós-graduação.
Embora o Brasil tenha uma produção científica considerável, o número de patentes registradas ainda
é muito pequeno e o conhecimento científico permanece nas universidades, sem encontrar
aplicações práticas na sociedade.
De acordo com um levantamento feito pela Thomson Reuters, empresa que detém a maior base de
dados do mundo sobre trabalhos científicos, o Brasil ocupa o 13º lugar no ranking de publicações
científicas.
Mas, esse número de publicações, não corresponde a um aumento proporcional no ranking de
registro de patentes, que é um indicador de desenvolvimento de inovações.
Nesse ranking, o Brasil está em 19º lugar, como aponta o relatório anual da Organização Mundial de
Propriedade Intelectual, o que mostra a necessidade de que os pesquisadores atuem mais nessa
direção, pois as pesquisas brasileiras, em sua maioria, não estão gerando patentes e inovação
tecnológica, e consequentemente, o Brasil está perdendo sua capacidade competitiva.

O Brasil aparece hoje, na 61ª posição no Global Innovation Index 2014, elaborado pelo Insead – The
Business School for the World atrás de países como Macedônia, Montenegro, Mongólia e Botswana,
entre outros com economia menos robusta, numa lista de 143 países.
Isso mostra que embora o Brasil tenha uma produção científica considerável, o número de patentes
registradas ainda é muito pequeno e o conhecimento científico permanece nas universidades, sem
encontrar aplicações práticas na sociedade. O principal desafio dos nossos pesquisadores está em
transladar o conhecimento novo para o uso da população.
Nos países desenvolvidos, a pesquisa aplicada faz parte da estratégia do governo e das empresas na
gestão do conhecimento tecnológico.
Nos Estados Unidos, e em países como Israel, e ainda em boa parte dos países europeus, as
universidades são estimuladas pelo Estado a interagir com as empresas, atendendo aos desafios
impostos pelas suas respectivas políticas industriais e disponibilizando tempo e dedicação de seus
pesquisadores para apoio ao esforço de inovação.
As universidades americanas estão se tornando cada mais agressivas na obtenção de retorno
financeiro para seu saber científico através de alianças e patentes. Nos Estados Unidos, o número de
patentes concedidas às universidades norte-americanas aumenta ano a ano. Só o MIT registra
anualmente entre 80 a 100 licenças de tecnologia.
No Brasil, acreditamos ainda que as missões da indústria e da universidade são opostas e não
complementares e esse divórcio entre universidade e indústria, se traduz em perda de
competitividade para o país.
Por esse e outros motivos, o Brasil faz parte de um conjunto de países que não possuem um sistema
nacional de inovação completo, ou maduro e precisa investir decididamente na construção desse
sistema.
O Sistema Nacional de Inovação é um arranjo institucional que envolve múltiplos participantes:
empresas, universidades e institutos de pesquisa; instituições de ensino em geral; sistemas
financeiros capazes de apoiar investimentos inovadores; sistemas legais; mecanismos mercantis e
não-mercantis de seleção; governos; mecanismos e instituições de coordenação.
A hipótese deste estudo é a de que os programas de pós-graduação do Brasil, em sua maioria, estão
voltados basicamente para formação de profissionais com alto desempenho científico, e estabelecem
pequeno vínculo com a economia, com a sociedade e com a transformação social, das tantas
potencialidades que possuem, não favorecendo a formação aos pós-graduandos no campo da
inovação.
Não localizamos dados efetivos que demonstrassem se os programas de pós-graduação estão
formando seus pós-graduandos para que tenham o mesmo desempenho que apresentam no campo
científico, no campo da inovação.
Não conhecemos tampouco se os programas estão sendo estimulados - ou estimulando seus pósgraduandos para desafios inovadores, como expressa o Plano Nacional de Pós-Graduação 20112020.
Também não encontramos dados efetivos que demonstrassem se os programas de pós-graduação
estão preocupados com linhas de pesquisa inovadoras, formando pós-graduandos para atividade de
pesquisa científica e tecnológica, impactando o cenário econômico do país.

Queremos conhecer nesta pesquisa, a formação de recursos humanos para a inovação tecnológica e
para o sistema de inovação no setor saúde, conhecendo percepções e respostas a respeito do tema,
que é complexo e importante para o fortalecimento do sistema de inovação e do desenvolvimento
econômico da nação.
Este estudo está sendo desenvolvido no âmbito do Programa de Medicina Translacional da Escola
Paulista de Medica da Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP). O objetivo geral é
analisar como os programas de pós-graduação da Medicina III estão formando recursos humanos
para o sistema de inovação. Já os objetivos específicos são:
- Identificar se os programas apresentam em seus sites proposta de formação para inovação
tecnológica;
- Identificar se os programas estão desenvolvendo soluções tecnológicas da indústria no
desenvolvimento de projetos de mestrado e doutorado, claramente pautadas em linhas de pesquisa
dos programas;
- Identificar se os programas estão conscientizando seus alunos quanto à Lei de Inovação, aos NITS
e às patentes.
- Identificar a existência de cultura ou não de inovação nos programas
- Identificar a criação de novas empresas como spin-offs ou de startups, ou parcerias com
incubadoras ou parques tecnológicos.
- Identificar a existência ou não de mecanismos de transferência de tecnologia entre universidadeempresa.
Escolheu-se a Medicina III, por ser uma área propícia à inovação, devido aos novos métodos,
procedimentos cirúrgicos e equipamentos médicos hospitalares envolvidos, configurando-se num
campo propulsor de desenvolvimento tecnológico. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o
número 01258612.5.0000.5505.

A - Trata-se de uma pesquisa com abordagem quanti-qualitativa. Serão utilizados como métodos,
análise documental e aplicação de questionário semiestruturado junto aos coordenadores dos
programas de pós-graduação.
B – Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor(a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Doutoranda Linda
Bernardes, que pode ser encontrada na Rua Botucatu 862 – Departamento de Informática em Saúde
da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP), telefone (11)
5576-4347 ramal 1216 ou ainda no celular (11) 99184-7214 (vivo) e no email:
lindabernardes00@gmail.com. Caso o(a) senhor(a) tenha alguma consideração ou dúvida sobre a
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Pedro de
Toledo, 650 - 3º andar, Vila Clementino - SP - Tel.: (011) 5576-4776.
C – É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e de deixar de
participar do estudo.

D – Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há
compensação financeira relacionada à sua participação.
E - Não será publicada a identificação do portador das informações fornecidas no questionário que
será utilizado como instrumento para a coleta dos dados, garantindo assim a confidencialidade.
E – A pesquisadora se compromete a utilizar os dados coletados somente para esta pesquisa.
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa
analisar como os programas de pós-graduação da Medicina III estão formando seus pós graduandos
para inovação tecnológica e para o sistema de inovação brasileiro.
Para isso, será solicitado o preenchimento de um questionário semiestruturado e poderá ser
solicitada uma entrevista individual e sigilosa, caso necessário.

------------------

Declaro que estou ciente dos objetivos e da metodologia da pesquisa e dou plena autorização à
Doutoranda Linda Bernardes para proceder às investigações sobre o Programa de Pós-Graduação.
----------------------------------------------------------------------------------------------Assinatura do coordenador do programa de pós-graduação
Cidade -----------------------------------------------------------------------------------

Estado ---------------------------------------------------------------------------------

Data -------------- de ---------------------------------------------- de --------------_________________________________________________________
Assinatura da Doutoranda Linda Bernardes
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