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O que é a ABDI e o que fazemos 
  

BR/NMED1015/0012-1.2 

 Cria pela Lei 11.080, de 30 de dezembro de 2004. 

 Serviço Social Autônomo com finalidade de promover e 

executar políticas de desenvolvimento industrial, em 

consonância com as políticas de comércio exterior e de 

ciência e tecnologia. 

 Pessoa jurídica de  direito privado com finalidade 

pública 



Projeto Inovação em Saúde 
 

Objetivos: Melhorar o ambiente institucional brasileiro para a 
inovação em saúde 

 Projeto de Nanotecnologia – Parceria ABDI e Anvisa 

 Ciclos de Diálogos:  

- Terapia Celular: Comercialização de produtos  

- Aproximação entre Institutos de Ciência e Tecnologia, 

Empresas de Base Tecnológica e Indústria 

 Prospecção Tecnológica: Agenda Setorial Tecnológica (ATS) 

 Rede Diáspora Brasil 

 

O que é a ABDI e o que fazemos 
  



Projeto de Nanotecnologia - 
ABDI 

 

 

 

 

Fonte: www.abdi.com.br  

 



 

 

Agenda Tecnológica Setorial – Complexo 

Industrial da Saúde 

 



Orientação  

Inovação como fator de reposicionamento da indústria nacional 

Objetivo 

Identificar as tecnologias relevantes para a competitividade setorial       

(horizonte de 15 anos) 

 Resultados 

Subsidiarão a elaboração de políticas públicas de inovação (ex. Inova 

Empresa, Embrapii,  lista de tecnologias estratégicas do MS) 

Agenda Tecnológica Setorial 



O que se pretende com as ATSs?: 

- Criar um Núcleo de Inteligência Tecnológica para subsidiar políticas públicas 

- Indicar prioridades para pesquisa, desenvolvimento e inovação (tecnologias 

relevantes – ex. Inova Empresa)  

- Orientar negociações de offset, joint-ventures tecnológicas, atração de 

centros de P&D e de investimentos, formação de talentos 

- Subsidiar a identificação de modelos de negócios para viabilizar a produção 

no país das tecnologias relevantes, com indicação de competências 

tecnológicas e produtivas 

- Manter atualizado o banco de tecnologias emergentes 

 

Agenda Tecnológica Setorial 



 

• Formação do Comitê Técnico 

• Elaboração dos Panoramas 

Econômico e Tecnológico 

Setoriais 

• Elaboração da Lista de 

Tecnologias Emergentes 

• Realização de Oficinas com 

Governo para discussão da Lista 

de Tecnologias Emergentes e dos 

Panoramas 

• Realização do Beta Teste I 

(empresas e associações avaliam 

a Lista de Tecnologias 

Emergentes) 

• Realização da Consulta 

Estruturada  

 

 

 

• Análise dos resultados da 

Consulta Estruturada pelo 

Comitê Técnico 

• Realização do Beta Teste II 

(empresas e associações 

avaliam os resultados da 

Consulta) 

• Realização de Oficinas com 

Governo para apresentação 

da Lista de Tecnologias 

Relevantes 

• Relatório da Consulta 

• Publicação dos documentos 

com os resultados da 1ª e 2ª 

fase 

 

 

 

 

 

 

• Realização de entrevista 

com  empresas, ICTs e 

órgãos de governo 

• Realização de 

benchmarking 

internacional por meio 

de consulta à 

bibliografia nacional e 

estrangeira 

• Elaboração de documento 

com Modelos de 

Estruturação Econômica 

para produção das 

tecnologias 

 

 

  

 

 

 

Metodologia das ATSsdologi 

1ª Fase 
Pesquisa 

2ª Fase 
Seleção de Tecnologias  

Relevantes 

3ª Fase 
Modelos de Estruturação 

 Econômica 



 
Definição dos foco – Macrotendências  
 

 Política de atenção à saúde: desospitalização, medicina 

personalizada, valorização da qualidade de vida, modelos de 

financiamento público/privado. 

 Perfil socioeconômico e demográfico: envelhecimento populacional; 

novos padrões de vida; impacto de mudanças ambientais, urbanização 

 Novas Plataformas tecnológicas (integradas): na biotecnologia - 

biologia molecular (genômica, proteômica, etc), bioinformática e 

bioimagem, nanobiotecnologia, ciências de materiais, sistemas de 

informação de alto desempenho e neurociência. 

 Políticas de CT&I: gestão de propriedade intelectual , fomento, 

infraestrutura de CT&I, normalização, etc 

 



Focos – Complexo Industrial da Saúde 

 Nanotecnologia – terapia, diagnóstico e regeneração tecidual 
(nanobiomateriais) 

 Medicina Regenerativa – terapia celular, terapia gênica, 
bioengenharia de tecidos 

 Biofármacos - Proteínas Recombinantes 

 Equipamentos Médicos para Diagnóstico por Imagem e In 
Vitro no Local  

 Próteses e órteses 

 Telemedicina 

 

 

 



Metodologia - Seleção de 
Tecnologias 



ATS Nanotecnologia (medicamento e materiais) 

Áreas Tecnológicas 

Tecnologias 

Emergentes 

Investigadas 

Tecnologias 

Relevantes 

Críticas Prioritárias 

1. Diagnóstico * 22 5 7 

2. Terapia 61 8 31 

3. Regeneração Tecidual 15 4 8 

TOTAL 98 17 46 

* Ex. Tecnologia Prioritária: Uso de biossensores à base de nanopartículas, nanofios, filmes finos 

nanoestruturados e nanocompósitos, aplicados na detecção molecular e celular, visando melhorar o 

diagnóstico de doenças.  

* Ex. Tecnologia Crítica: Uso de quantum dots funcionalizados com oligonucleotídeos, aplicados 

como sonda e/ou marcador, visando melhorar a detecção de DNA e RNA.  

Resultados ATS Saúde – Nanotecnologia 



Resultados da ATS Saúde -  Medicina Regenerativa  

Áreas Tecnológicas 

Tecnologias 

Emergentes 

Investigadas 

Tecnologias 

Relevantes 

Críticas Prioritárias 

1. Terapia Celular * 18 8 7 

2. Bioengenharia de Tecidos** 13 7 5 

3. Células-Tronco para Uso no Processo de 

Desenvolvimento de Fármacos 
12 9 3 

4. Terapia Gênica 14 8 3 

TOTAL 57 32 18 

* Ex. Tecnologia Prioritária: Uso de células-tronco pluripotentes (hESCs e hiPSC) obtidas em 

condições GMP, aplicadas na produção de células diferenciadas (cardiomiócitos, neurônios, 

hepatócitos, células beta, etc.), visando ao tratamento de doenças humanas crônicas, degenerativas, 

traumáticas e outras sem alternativas terapêuticas. neurônios, hepatócitos, células beta, etc.). 

** Ex. Tecnologia Crítica: Uso de software de impressão 3D, aplicado à construção de 

órgãos/tecidos, visando ao transplante de órgãos e/ou tecidos. 

Resultados da Consulta Estruturada 



Resultados da ATS Saúde -  Biofármacos  

Áreas Tecnológicas 

Tecnologias 

Emergentes 

Investigadas 

Tecnologias 

Relevantes 

Críticas Prioritárias 

1. Descoberta, identificação e validação de novos 

alvos 
6 4 2 

2. Desenvolvimento de novas moléculas 17 3 0 

3. Plataforma de produção de proteínas 

recombinantes de uso humano 
5 0 2 

4. Desenvolvimento de linhagens ou organismos 

produtores de proteínas recombinantes* 
19 7 2 

5. Etapa de produção da proteína recombinante 17 4 10 

6. Etapas de separação de células e purificação da 

proteína recombinante 
25 7 14 

7. Ferramentas analíticas e de caracterização da 

proteína recombinante 
5 2 3 

8. Formulação e administração da proteína 

recombinante 
8 3 0 

9.Desenvolvimento não clínico e clínico 11 6 4 

TOTAL 113 36 35 



Resultados da ATS Saúde -  Biofármacos  

* Ex. Tecnologia Prioritária: Uso de plataformas de mini-

biorreatores, aplicadas na etapa de cultivo celular, visando 

ao desenvolvimento de processos com menor custo e maior 

velocidade. 



Pré-clínicos: Métodos 

 Alternativos ao Uso de Animais 

Human on a Chip 

Human on a Chip



O SUCESSO de novas 

moléculas depende de 

NOVAS TECNOLOGIAS 
Perspectivas



Projeto Rede Diáspora Brasil 



Brazil Diaspora Network  

 
 
Connecting Brazil and the diaspora 
 
 
 

    Network and benchmark activities 
 
 

  Hundreds of Brazilian professionals connected  
 
 

8 Innovation 
Labs and 10 
workshops in 
Brazil and the 
US 

Two editions of 
the 

Brazil Diaspora 
Awards 



Perspectivas 



Perspectivas 2016 - ABDI 

 Elaboração de Guias Orientativos para a realização de ensaios não 

clínicos e clínicos de biomedicamentos 

 

 Apoio na implementação dos métodos alternativos ao uso de 

animais na Anvisa e na Indústria 

 

 Promoção da interação entre as Institutos de Ciência e Tecnologia 

(ICTs), Empresas de Base Tecnológica e Indústria. 

 

 Seminário Internacional sobre Terapia Celular – Desafios 

Regulatórios e Tecnológicos 

 

 Estudo sobre aspectos econômicos da pesquisa clínica na indústria 

brasileira. 

 

 



 

 

Obrigada! 

 

 

CLEILA G. PIMENTA BOSIO  

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

email:cleila.pimenta@abdi.com.br  


