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APRESENTAÇÃO 

 

Dossiê: Inovação Tecnológica em Saúde 

 

 

Em muitos países, as Universidades têm a função não somente de formar mão de 

obra com alta qualificação e produzir pesquisas originais, mas também de gerar tecnologias 

inovadoras que cheguem à sociedade. As universidades brasileiras têm alcançado níveis 

satisfatórios para o avanço da questão do ensino e da pesquisa; porém a produção de 

tecnologias inovadoras que transponham os ambientes laboratoriais e cheguem de fato ao 

mercado são ainda eventos raros no Brasil, especialmente em relação ao desenvolvimento de 

novos equipamentos médicos. 

No Brasil, tradicionalmente o desenvolvimento do setor de Pesquisa & Inovação tem 

sido impulsionado pelo Governo Federal por meio de fomentos direcionados às 

Universidades e/ou Centros de Pesquisa.  Essa situação preocupa, ou deveria preocupar 

pesquisadores e autoridades governamentais, tendo em vista a vulnerabilidade em que coloca 

os avanços científicos e de inovação tecnológica no país, em caso de crise política e 

econômica como a que vivemos na atual conjuntura.  

Em meio a esta profunda crise econômica e política por que passa o país, e a 

fragilidade em que se encontram os investimentos em ciência e inovação tecnológica, as 

universidades e centros de pesquisa brasileiros avançam em seus estudos e investigações que 

comumente são coordenadas por cientistas de ponta e professores investigadores cujas 

motivações em continuar no processo, baixo as várias oscilações de recursos são as mais 

diversas.  

Um exemplo das potencialidades e vicissitudes enfrentadas pelos projetos de 

inovação tecnológica, especialmente no campo da saúde é o “Projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Dispositivo Médico Portátil para Tratamento de Feridas e 

Cicatrização Tecidual em Diabéticos que seja assimilado pelo SUS como cobertura no 

tratamento de diabetes: Pesquisa Clínica e Transferência Tecnológica”, denominado 

Projeto Rapha. Este Projeto foi iniciado em dez./2016, com o auspício e parceria entre o 

Ministério da Saúde (MS) e a Universidade de Brasília (UnB) por meio do Centro de Apoio 
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ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT), visando desenvolver e produzir uma tecnologia 

em saúde que ultrapasse os obstáculos do “vale da morte” e seja disponibilizado para a 

população através das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesses dois anos 

e sete meses de implantação, o Projeto Rapha vem desenvolvendo um dispositivo médico 

portátil de luz de Led que tem como objetivo acelerar o processo de cicatrização da ferida 

do pé diabético. Concomitante vem sendo desenvolvido o curativo de látex, material 

biogênico que quando aplicado juntamente com o dispositivo eletrônico de luz led, acelera 

o processo de cicatrização com perspectiva de fechamento da ferida em até 20 dias. Vale 

ressaltar que a produção comercial do equipamento tem perspectivas de baixo custo e os 

resultados alcançados até o momento são promissores.  Fazem parte da equipe do projeto 

pesquisadores e estudantes que vão desde professores de universidades públicas e privadas, 

profissionais liberais, alunos de pós-graduação (mestrado, doutorado, pós-doutorado) até 

alunos de graduação e nível médio, propiciando a interdisciplinaridade em ciência, tecnologia 

e inovação. 

Deste a perspectiva social, o desenvolvimento desta pesquisa almeja massificar a 

utilização do equipamento, tornando-o acessível a todos os usuários do SUS, onde já estão 

sendo realizadas as etapas de transferência tecnológica junto à iniciativa privada e traçados 

as estratégias para submissão dos resultados do estudo junto a órgãos reguladores como 

ANVISA e INMETRO e de assimilação ao SUS através da CONITEC. Formada por uma 

equipe de pesquisadores interdisciplinar, esforços estão sendo somados para que os 

resultados e o produto final da pesquisa não tenham como desfecho a prateleira do 

laboratório e o objetivo da equipe é desenvolver, produzir e introduzir na sociedade os 

benefícios alcançados. Destaca-se aqui que o dispositivo RAPHA está sendo pensado para 

uso em domicílio, poupando o usuário dos sistemas de saúde de se deslocar e se expor nos 

espaços de assistência onde comumente sentem-se envergonhados, oprimidos e rejeitados 

pela aparência e odor que a ferida do pé diabético geralmente apresenta e por outro lado 

operacionalizar a deshospitalização do grupo assistido desafogando os atendimento básicos. 

A ideia é garantir a equidade de acesso aos bens e serviços em saúde, e assim promover mais 

qualidade de vida e bem-estar a todos independente de classe social e poder aquisitivo. 

Nesta linha, para a Revista Hegemonia enquanto veículo de difusão acadêmica, é um 

aporte significativo em contribuir na divulgação de pesquisas de natureza interdisciplinar, 

especialmente no campo da Saúde Coletiva, das políticas de desenvolvimento científico e 
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tecnológico e dos direitos humanos. O Dossiê aqui apresentado, está organizado em dez 

artigos diretamente relacionados à inovação tecnológica em saúde e que contemplam 

temáticas diversificados como: desenvolvimento de nanotecnologias aplicadas a saúde; 

políticas públicas e inovação tecnológica em saúde; desenvolvimento de biomaterial para 

acelerar o processo de cicatrização de feridas e ulceras crônicas; uso de rádio frequência e 

ablação no tratamento de câncer de fígado, dentre outros. 

Como se percebe, há uma soma de energias, forças e esforços que tem se 

transformado em ações na busca por contribuir para a promoção da qualidade de vida e bem-

estar, principalmente daqueles que por ser diabético, ainda sofrem com as mazelas que o pé 

diabético e suas complicações podem representar. Nosso profundo respeito e 

reconhecimento a todos os envolvidos na pesquisa.  

Boa leitura a todos. 

 

Suélia de Siqueira Rodrigues e Aldira Guimarães Duarte Domínguez 

Organizadoras do Dossiê 

 

Brasília, Julho de 2018. 


