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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Coordenadoria de Controle de Doenças 

 Marcos Boulos - mboulos@saude.sp.gov.br

 Diretoria Geral – Helio Hehl Caiaffa Filho

hhcf@usp.br

 Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT

 Responsáveis:

 Denise Hage Russo - dhrusso3@gmail.com
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

INSTITUTO ADOLFO LUTZ – Participa das ações de vigilância
epidemiológica, sanitária e ambiental para prevenir,
controlar e eliminar riscos, doenças e riscos para a saúde
pública. Realiza atividades laboratoriais especializadas e de
alta complexidade. Promove a capacitação de recursos
humanos especializados e realiza pesquisas científicas e
inovações tecnológicas de interesse em saúde pública.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - Centros Técnicos

Centro de Alimentos
Centro de Bacteriologia Centro de Poluição Centro de Imunologia

Centro para
Materiais de Referência

Centro de Medicamentos,
Cosméticos e Saneamento

Centro de Patologia

Centro 
Interdisciplinar de 

Procedimentos

Centro de Parasitologia
e Micologia

Centro de Virologia



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Coordenadoria de Ciência Tecnologia e Inovação
 Sérgio Swain Müller -smuller@saude.sp.gov.br

 Diretoria Geral – Dimas Tadeu Covas
dimas.covas@butantan.gov.br

Diretora de Inovação - Ana Marisa Chudzinski Tavassi
ana.chudzinski@butantan.gov.br

 Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT
 Responsáveis:
 Fábio Groff - fabio.groff@butantan.gov.br

mailto:-smuller@saude.sp.gov.br
mailto:dimas.covas@butantan.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

INSTITUTO BUTANTAN - é o principal produtor de
imunobiológicos do Brasil, responsável por grande
porcentagem da produção nacional de soros hiperimunes e
grande volume da produção nacional de antígenos vacinais,
que compõem as vacinas utilizadas no Programa Nacional de
Imunizações – PNI, do MS. As atividades de desenvolvimento
tecnológico na produção de insumos para a saúde estão
associadas basicamente à produção de vacinas, soros e
biofármacos para uso humano. Sua principal missão
institucional é, portanto, atender às demandas
primordialmente voltadas para a saúde pública, contribuindo
com o Estado no contínuo esforço de prover o bem-estar da
população. É um dos principais centros de pesquisa
biomédica, que integra pesquisa científica e tecnológica,
produção biofarmacêutica e disseminação técnico-científica,
buscando atualização contínua e integração de seus recursos
e, portanto, inovação.

INOVAÇÃO

INSTITUTO BUTANTAN



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Coordenadoria de Serviços de Saúde

 Antonio Jorge Martins –
ajmartins@saude.sp.gov.br

 Diretoria Geral – Amanda Rego Sousa -
amandars@uol.com.br

 Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT

 Responsáveis:

 Cantídio de Moura Campos

ccampos@jsweb.com.br

mailto:ajmartins@saude.sp.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

INSTITUTO  DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
Na sua área de Assistência Médica: Presta serviços especializados em 
Cardiologia, com qualidade e humanização do paciente do Sistema 
Único de Saúde Unificado.

Na área de Ensino, oferecer especialidade de ensino em pós-
graduação lato e stricto sensu para médicos, com residência em 
Clínica, Cirurgia Geral, Pediatria para capacitá-los no conhecimento 
de Ciência Cardiovascular e promover a melhoria para outros 
profissionais de saúde.

Na área de CT&I, promove a pesquisa na área cardiovascular, 
incluindo o Desenvolvimento e Inovação de Tecnologias, 
Equipamentos, Procedimentos, Práticas e medicamentos.

INSTITUTO DANTE PAZZANESE 
DE CARDIOLOGIA

Assistência

Ensino e Pesquisa



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Coordenadoria de Serviços de Saúde

 Antonio Jorge Martins -
ajmartins@saude.sp.gov.br

 Diretoria Geral – Marcos Virmond
mvirmond@ilsl.br

 Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT
 Responsáveis:

Djair Nascimento- dnascimento@ilsl.br
Ana Carla Pereira Latini- apereira@ilsl.br

mailto:ajmartins@saude.sp.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA – Tem como 
missão fornecer cuidados em saúde em dermatologia 
e áreas afins, bem como promover a educação e 
desenvolver pesquisas e inovação em dermatologia 
sanitária.

VISÃO FUTURA - Tornar-se um centro de excelência 
em cuidados, pesquisa e educação interdisciplinar em 
dermatologia e áreas afins, internacionalmente 
reconhecidas.

INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Coordenadoria de Controle de Doenças

 Marcos Boulos - mboulos@saude.sp.gov.br

 Diretoria Geral – Luciana Hardt
lhardt@pasteur.saude.sp.gov.br

 Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT
 Responsáveis:
 Iana Katz - ianasuly@gmail.com

mailto:mboulos@saude.sp.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

INSTITUTO PASTEUR - "Contribui com a vigilância à
saúde por meio da vigilância epidemiológica, controle
de risco, programas de treinamento e
desenvolvimento relacionados à raiva e outras
encefalites virais, incluindo atividades de diagnóstico
laboratorial, pesquisa e inovação. O Instituto é
coordenador do programa estadual de controle da
raiva, profilaxia da raiva humana e presta apoio aos
municípios"

INSTITUTO PASTEUR



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Coordenadoria de Ciência Tecnologia e Inovação

 Sérgio Swain Müller -
smuller@saude.sp.gov.br

 Diretoria Geral – Luiza Sterman Heimann
dirgeral@isaude.sp.gov.br

 Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT
 Responsáveis:
 Sonia Venâncio – soniav@isaude.sp.gov.br
 Maritza Carla Bortolli

maritsa@isaude.sp.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE SAÚDE - Produzir conhecimento científico e tecnológico sobre Saúde 
Pública e promover sua apropriação para o desenvolvimento de políticas de saúde, 
visando melhorar a qualidade de vida da população, prestar consultoria e participar da 
formação de recursos humanos de acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS): 
universalidade, integridade, equidade e participação social.

Pretende ser uma referência para o SUS na produção de conhecimento técnico e 
científico; na avaliação da tecnologia da saúde; aconselhando diferentes níveis de 
gestão do sistema de saúde e outros setores do governo; proporcionando treinamento 
e desenvolvimento para profissionais de saúde e divulgando informações para a 
tomada de decisões.

O Instituto de Saúde é orientado por valores éticos, tais como: proteção à saúde como 
direito e como bem público; excelência na produção e democratização do 
conhecimento científico; respeito pela autonomia na produção e incorporação de 
conhecimento e no relacionamento com sujeitos de pesquisa; respeito pela diversidade 
humana e transparência em todas as suas ações.

INSTITUTO DE SAÚDE



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Coordenadoria de Controle de Doenças

 Marcos Boulos - mboulos@saude.sp.gov.br

 Superintendente – Dalton Pereira da Fonseca 
Júnior - dalton@sucen.sp.gov.br

 Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT
 Responsáveis:
 Ana Maria Ribeiro de Castro Duarte
amrcd2@gmail.com

mailto:mboulos@saude.sp.gov.br
mailto:dalton@sucen.sp.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Superintendência de Controle de 
Endemia - SUCEN 

 O SUCEN visa promover o controle efetivo de doenças 
transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários no 
Estado de São Paulo, realizando pesquisas e atividades 
necessárias ao avanço do conhecimento científico e 
tecnológico e cooperando com os governos municipais, 
como executores das ações locais de controle, de acordo 
com disposições constitucionais, além de auxiliá-los no 
controle de artrópodes venenosos e outros animais 
envolvidos na cadeia epidemiológica de doenças 
transmitidas por vetores.

Superintendência de Controle de Endemias



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Coordenadoria do Núcleo de Inovação

 Giovanni Guido Cerri
giovanni.cerri@hc.fm.usp.br

 Centros de Inovação Tecnológica – CIT
 Representantes:
 Marisa Madi- marisa.madi@hc.fm.usp.br
 Gabriela Ribeiro dos Santos 

rs.gabriela@hc.fm.usp.br

mailto:giovanni.cerri@hc.fm.usp.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

HCFMUSP –Assistência - atua por meio de ações de promoção da saúde, prevenção das 

doenças, atenção médico-hospitalar no nível terciário de complexidade e reabilitação de 
sequelas após o tratamento das doenças.

Instituto do Coração, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo "Octávio Frias de Oliveira“, 
Instituto da Criança, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Instituto de Psiquiatria, Instituto 
Central, Instituto de Radiologia, Instituto de Medicina Física e de Reabilitação, Hospital Auxiliar 
de Suzano, Hospital Auxiliar de Cotoxó.

Ensino - A Escola de Educação Permanente - EEPFMUSP é um centro educacional que visa 
promover educação para profissionais da saúde e promover educação em saúde para a 
comunidade geral. A escola oferece cursos para: Nível Técnico e Nível Superior 

A EEP é uma iniciativa do maior complexo hospitalar da América Latina, o HCFMUSP. Inaugurada 
em 2009, tem como objetivo reunir as excelências de ensino dos sete Institutos do HCFMUSP, 
de seus dois Hospitais Auxiliares e dos 62 Laboratórios de Investigação Médica.

Pesquisa – O Laboratório de Investigação Médica – LIM, é o braço para o desenvolvimento da 
pesquisa científica, tecnológica e de Inovação. Padroniza novas técnicas e métodos de 
diagnóstico; promove a formação de pesquisadores em pesquisa básica e aplicada; serve como 
campo de ensino, desenvolvimento e treinamento para profissionais da saúde e estudantes de 
nível superior; e realiza cursos no campo da medicina e da saúde.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Coordenadoria de Controle de Doenças

 Marcos Boulos - mboulos@saude.sp.gov.br

 Diretoria CVE – Regiane A. Cardoso de Paula 
rcpaula@saude.sp.gov.br

 Responsáveis pelas Propostas de Inovação

 Jaqueline Correia Gaspar- jcgaspar@saude.sp.gov.br

 Sonia Maria Levy Alvarez- smalvarez@saude.sp.gov.br

mailto:mboulos@saude.sp.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Centro de Vigilância Epidemiológica
Coordena as ações de Vigilância Epidemiológica no estado de São Paulo; 
mantem conhecimento atualizado da situação Epidemiológica das doenças e 
dos fatores que as condicionam; deve conhecer e prever a evolução do 
comportamento epidemiológico mediante a análise contínua dos dados de 
mobilidade; divulgar, periodicamente, informes epidemiológicos; propor e 
reformular normas relativas às doenças submetidas à Vigilância Epidemiológica; 
supervisionar continuamente o Sistema de Vigilância Epidemiológica ; 
recomendar a inclusão de doenças no Sistema de Vigilância Epidemiológica; 
assumir, quando necessário, controle operativo de situações epidêmicas, quer 
de doenças de notificação compulsória, quer agravos inusitados à saúde; 
coordenar, em integração com o Departamento de Recursos Humanos, os 
programas de capacitação de pessoal para o funcionamento do Sistema; 
assessorar o Secretário da Saúde em assuntos de Vigilância Epidemiológica; 
promover a realização de pesquisas Epidemiológicas; desenvolver trabalhos de 
Vigilância Epidemiológica junto às coordenadorias e assessorar os 
coordenadores. http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-
prof.-alexandre-vranjac/institucional/sobre-o-cve

http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/institucional/sobre-o-cve


SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Lista dos desafios para realização de pesquisas, aplicadas à inovação tecnológica, em 
saúde, voltadas ao desenvolvimento de soluções inovadoras para questões de 

relevância pública.

Sumário 
 I. Instituto Adolfo Lutz –IAL – 06 propostas 

 1. Anticorpo monoclonal para diagnóstico de meningite bacteriana

 2. Kit para PCR real-time para detecção e quantificação do HTLV

 3. Material de referência para detecção molecular de E. coli produtora de toxina Shiga e outros. 

 4. Material de referência para o diagnostico sorológico da infecção pelo HIV Aumento da produção e desenvolvimento do 
processo. 

 5. Desenvolvimento tecnológico para produção de material de referência certificado de desoxinivalenol (DON) em farinha 
de trigo

 6. Desenvolvimento de conteúdo tecnológico educacional sobre doenças infecciosas para promoção e prevenção da 
saúde e inclusão social

 II. Hospital das Clínicas – 08 propostas 

 7. Materiais radiologicamente equivalentes ao tecido humano..

 8 Produção de radiofármacos para diagnóstico e tratamento de patologias por medicina nuclear

 9. Processo de reabilitação utilizando sinal clínico e funcional de equilíbrio e estabilidade postural e dos olhos através da
utilização de computadores, tablets e smartphones. 

 10. Sensores e transdutores para registro de parâmetros vitais

 11. Modificação de superfície de materiais sintéticos que entram em contato com o sangue. 

 12. Instrumentos de medição acoplados a vias de circulação de sangue

 13. Aparelhos de ultrassom de baixo custo

 14. Bombas de sangue para pacientes adultos e pediátricos

 III. Instituto Pasteur – 06 propostas

 15. Anticorpo conjugado para diagnóstico de raiva ou outras doenças

 16. Kit para diagnóstico da raiva por método Imuno-histoquímico rápido

 17. Simplified fluorescence inhibition microtest (SFIMT). 

 18. Proteômica para diagnóstico da raiva ou outros agentes etiológicos. 

 19. RT-PCR multiplex para detecção de alfavírus e flavivírus. 

 20. Sequenciamento do DNA mitocondrial



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Lista.... Sumário

 IV. Instituto Lauro de Souza Lima -ILSL – 04 propostas

 21. Produção e preservação de cepas de Mycobacterium leprae

 22. Desenvolvimento de vídeos educativos em dermatologia. 

 23. Método molecular para triagem de cepas de Mycobacterium leprae resistentes a drogas.

 24. Comercializar kits para a coloração específica do M. leprae. 

 V. Instituto Butantan - 12 propostas– 12 propostas

 25. Kits para diagnóstico de doenças diarreicas causadas por bactérias. 

 26. Plataforma de provas de conceito e ensaios pré-clínicos toxicológicos

 27. Proteínas recombinantes com ação na hemostasia: Anticoagulantes, antiplaquetários. (Proteínas de hematófagos) 
(Patente pendente).

 28. Peptídeos que atuam na remodelagem tecidual para aplicação em doenças degenerativas. (Quimioteca) (Patentes 
concedidas). 

 29. Biofármaco Surfactante Pulmonar para aplicação em recém nascidos prematuros e idosos com problemas 
respiratórios

 30. Produção de antígenos recombinantes para kits diagnósticos e biofármacos

 31. Produção de polissacarídeos de Hemofilus influenza. (Patente pendente) 

 32. Antivenenos inovadores baseados em complementaridade de anticorpos

 33. Expressão e análise genética de vírus

 34. Células de inseto expressando antígenos virais em sua superfície

 35. Método de titulação viral por PCR quantitativa

 36. Indicadores biológicos de toxicidade 

 VI. SUCEN. – 05 propostas

 37. Produção de kit e mecanismo de automatização para diagnóstico sorológico utilizando antígenos de patógenos. 
Modelo para Rickettsia rickettsii. 

 38. Kit de controle e avaliação de aplicações ambientais de inseticidas usados no combate de mosquitos vetores

 39. Dispositivos inovadores para atração e captura de mosquitos adultos (alados) da espécie Aedes aegypti

 40. Módulo automático de coleta e identificação de carrapatos transmissores de febre maculosa para vigilância 
acarológica. 

 41. Sistema e método para detecção de possíveis criadouros para mosquitos Aedes aegypti por meio de jogo interativo 
para dispositivos móveis. 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

 Lista.... Sumário

 VII. Centro De Vigilância Epidemiológica– 03 propostas

 42. Aplicativo para vigilância sindrômica de eventos relacionados à Influenza 

 43. Aplicativo para avaliação e monitoramento da hanseníase no Estado de SP

 44. Desenvolvimento de estrutura de dados de web semântica para dados de vigilância epidemiológica no Estado de São 
Paulo

 VIII. Instituto Dante Pazzanese De Cardiologia - IDPC– 09 propostas

 45. Painel de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) para condições cardíacas hereditárias. 

 46. Bomba de Sangue Ápico-Aórtica

 47. Uso de modelos virtuais para ensaios de posicionamento anatômico, visando a redução do uso de animais em 
pesquisa aplicada

 48. Coração Artificial Auxiliar

 49. Stents Poliméricos Bioreabsorvíveis. 

 50. Bomba Centrífuga de Suporte Circulatório Temporário Pediátrico

 51. Sistema de Transmissão de Energia Transcutânea

 52. Motores Elétricos Sem Escovas

 53. Controlador de Motores Elétricos Sem Escovas 

 IX. Instituto de Saúde – 02 propostas

 54. Monitoramento de indicadores de desenvolvimento infantil 

 55. Interação e atividade física entre idosos



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

SUELI GONSALEZ SAES
sgsaes@saude.sp.gov.br

Telefone: 11- 3066-8658

OBRIGADA
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