
XI Ciclo de 
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Pública



Estrutura desta apresentação

1. Países em Desenvolvimento Inovadores
(Innovative Developing Countries, IDCs)

2. Um Sistema Global de Inovação em Saúde e o 
conceito de Falhas de Saúde: Origens, arcabouço 
teórico e aplicações práticas

• Falhas de ciência: Falta de conhecimento
• Falhas de mercado: Falta de recursos
• Falhas de saúde pública: Falta de boas práticas 
• Matriz operacional

3. A pandemia de Covid-19 pode ser analisada à luz 
destes conceitos?



O conceito de
“Países em Desenvolvimento 

Inovadores”
• Referências sugeridas
• Evolução de um conceito 
• O mundo mudou em uma década. Como medir inovação?



Referências recomendadas:
Países em desenvolvimento inovadores

1. Morel, C. M. et al. Health innovation in developing
countries to address diseases of the poor. Innovation 
Strategy Today 1, 1–15 (2005) http://bit.ly/2vpMKhO

2. Morel, C. M. et al. Health Innovation Networks to Help 
Developing Countries Address Neglected Diseases. 
Science 309, 401–404 (2005) http://bit.ly/2I8DlhC

3. Vasconcellos, A. G., Fonseca, B. de P. F. e & Morel, C. M. 
Revisiting the concept of Innovative Developing
Countries (IDCs) for its relevance to health innovation
and neglected tropical diseases and for the prevention
and control of epidemics. PLOS Neglected Tropical 
Diseases 12, e0006469 (2018) http://bit.ly/2wi1EGW

http://bit.ly/2vpMKhO
http://bit.ly/2I8DlhC
http://bit.ly/2wi1EGW


R. A. Mashelkar, 2003: Matriz 2x2

Mashelkar RA (2003) Nation Building through Science and Technology: A Developing World 
Perspective (10th Zuckerman Lecture, The Royal Society, London. Reprinted: 
Innovation Strategy Today 2005, 1(1):16–32 http://ow.ly/yb6130ebL1M

Em 2003, em 
Londres, o Diretor do 
Conselho de Pesquisa 
Científica e Industrial 
da Índia (CSIR), R. A. 
Mashelkar, chamou a 
atenção para o fato 
de alguns países em 

desenvolvimento 
possuírem uma 

ciência avançada

Rich, mature S&TRich, no S&T

Poor, no S&T Poor, some S&T

http://ow.ly/yb6130ebL1M


Capacidade Inovadora de países:
Desenvolvimento de um indicador

Patentes/EUA (relacionadas com ao 
menos um inventor do país estudado)

GDP per capita
(país estudado)

Indicador de 
inovação

Indicador (2005) =
Indicador 

econômico
Indicador 

demográfico



Science (2005) 309:401-404

Innovation Strategy Today (2005) 1:1-15

“All developing countries can undertake health
innovation to varying degrees. Some developing

countries, however, are more scientifically advanced
than others and are starting to reap benefits from

decades of investments in education, health research
infrastructure, and manufacturing capacity. We refer
to these as innovative developing countries (IDCs)”



Capacidade inovadora de países:
Evolução do indicador, 20052018

US patents

GDP per capita
Indicador (2005) =

PCT patent applications

GNI per capita
Indicador (2018) =



O mundo mudou em uma década
A China patenteia hoje mais 
que os EUA, Japão e Coréia 

do Sul juntos



Publicado em 12/7/2018, este artigo foi comentado por:
• Financial Times, https://on.ft.com/2ndYg8i
• SciDev.net America Latina y el Caribe, https://bit.ly/2AKqDoq
• ‘Valor Econômico’ https://bit.ly/2Oq0dKq

https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006469

Em 11/9/2018: Prêmio TechMining for Global Good 2018, Leiden, Netherlands

https://on.ft.com/2ndYg8i
https://bit.ly/2AKqDoq
https://bit.ly/2Oq0dKq
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006469


25 “Top IDCs”, 
segundo alguns 
índices globais 
de inovação

• Bloomberg
• GII
• Nosso estudo 

de 2018

Um novo 
Índice Global?



Exemplos de inconsistências nos 
atuais Índices Globais de Inovação
• China classificada em 21º ou 22º lugar
• Flutuação ano a ano, de países no ranking



Um Sistema Global de 
Inovação em saúde
• Referencias recomendadas
• Componentes ou determinantes de inovação em saúde
• Sistemas Nacionais de Inovação em Saúde: estágios de 

desenvolvimento



4. Mahoney RT, Morel CM 2006. A Global Health Innovation 
System (GHIS). Innovation Strategy Today 2: 1–12 (*)

Mahoney, Richard T., Morel, Carlos M. 2006. A Global 
Health Innovation System (GHIS). In: Global Forum
Update on Research for Health. Combating disease and
promoting health., London, pp. 149–156 (**)

Link para baixar (*): http://bit.ly/2uECH8f
Link para baixar (**): http://bit.ly/39a22G5

Referências recomendadas:
Um Sistema Global de Inovação em Saúde

http://bit.ly/2uECH8f
http://bit.ly/39a22G5


Sistemas Nacionais de Inovação em Saúde:
Estágios de desenvolvimento

Países em desenvolvimento 
diferem em relação aos seis 
determinantes ou componentes 
necessários para serem 
inovadores em saúde:

1. Manufatura

2. Mercado doméstico

3. Mercado de exportação

4. Pesquisa e desenvolvimento

5. Sistema de proteção da 
propriedade intelectual

6. Sistema regulatório

A capacidade dos países 
industrializados está descrita ao 
final da tabela para comparação

Morel, C. M. et al. Health innovation in 
developing countries to address
diseases of the poor. Innovation 
Strategy Today 1, 1–15 (2005).
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Eventos que me levaram 
a propor o conceito de 

“Falhas de Saúde”
• Organização Mundial da Saúde em Genebra, 1998-2004

• Tomadores de decisão, sanitaristas, cientistas, desenvolvedores, 
financiadores, indústrias, representantes de países

• Observador e ator nos processos de tomada de decisão



Anos 2000, Reunião na OMS:
“Partes interessadas” em malária

• Expositor convidado: responsável pela vacinação contra 
poliomielite na Republica Democrática do Congo

• Destaques: Boa gestão, orçamento, disciplina férrea mesmo 
em tempos de guerra  Campanha bem sucedida

• Proposição (vários participantes): aplicação dos 
mesmos protocolos para combater a malária

• Meu espanto e indagação durante o evento:
• Campanha da pólio dispõe de uma vacina eficaz!
• Quais armas similares existem contra malária?

• Não é problema de gestão, não existem intervenções 
eficazes contra malária!



Anos 2000, conversa com pequeno 
grupo no restaurante da OMS

• Problema: Multiplicidade de antígenos candidatos ao 
desenvolvimento de uma vacina contra malária

• Resultados erráticos, às vezes funcionavam, outras não
• Evidencias contraditórias de proteção vacinal
• Como selecionar “o melhor” candidato?

• “Hipótese/Diagnóstico”: Produção dos antígenos em 
laboratórios não seguiam Boas Práticas de Fabricação, BPF

• “Solução”: Financiar a produção de antígenos candidatos 
em indústrias farmacêuticas certificadas em BPF

• Minha posição e dúvida:
• Produção em BPF não torna um antígeno “ruim” em um antígeno 

“bom”;
• Mais racional seria investir em mais pesquisa básica até conseguir 

um antígeno/resultado mais convincente (prova de conceito)



Seattle, 2013 @ Bill & Melinda Gates Foundation: 
Global Health Product Development Forum



Seattle, 2013 @ Bill & Melinda Gates Foundation: 
Global Health Product Development Forum







O conceito de “falhas”

• Falhas de ciência, de mercado, de saúde pública
• Exemplos

• Como combate-las?
• Que inovações são necessárias?

• Qual o papel dos:
• Países desenvolvidos? IDCs? Países menos desenvolvidos?



Exemplos 
de Falha 
de Ciência

• Vacinas
• Malária: Até hoje não sabemos 

como desenvolver uma vacina 
100% eficaz e segura

• HIV/AIDS: Alguns testes iniciais 
com “vacinas candidatas” 
tiveram que ser interrompidos, 
pois os pacientes vacinados se 
mostraram mais suscetíveis a 
contrair a doença

• Testes diagnósticos
• Necessidade de testes 100% 

eficazes, precisos e disponíveis 
em “points of care”:  Raros e 
caros. Sua falta é considerada um 
dos grandes problemas de saúde 
pública



Exemplo
de Falha
de Mercado

• Alto custo de alguns medicamentos 
(ex: antirretrovirais) impedem seu 
acesso por populações sem recursos 
ou por países sem sistemas de saúde 
universais

• Doenças raras / genéticas: métodos 
em desenvolvimento estão sendo 
oferecidos a preços absurdos



Exemplo
de Falha
de Saúde 
Pública

• Intervenções a “custo zero”, 
como algumas vacinas 
(poliomielite, sarampo, febre 
amarela) não chegam a 
algumas populações

• Motivos religiosos (ex: comunidades 
Amish)

• Corrupção
• Guerras
• Fake News, negacionismo
• Movimentos anti-vacinas
• Deficiências de Sistemas Nacionais 

de Saúde e/ou de Inovação



Falhas de 
Ciência: 
como 
combate-las?

• Vacinas
• Malária: Até hoje não sabemos como 

desenvolver uma vacina 100% eficaz 
e segura

• HIV/AIDS: Alguns testes iniciais com 
“vacinas candidatas” tiveram que ser 
interrompidos, pois os pacientes 
vacinados se mostraram mais 
suscetíveis a contrair a doença

• Testes diagnósticos
• Necessidade de testes 100% eficazes, 

precisos e disponíveis em “points of
care”:  Raros e caros. Sua falta é 
considerada um dos grandes 
problemas de saúde pública

• Maiores investimentos em
• Pesquisa básica
• Desenvolvimento tecnológico de 

produtos / tecnologias promissores



Falhas de
Mercado: 
como 
combate-las?

• Alto custo de alguns medicamentos (ex: 
antirretrovirais) impedem seu acesso 
por populações sem recursos ou por 
países sem sistemas de saúde universais

• Doenças raras: métodos em 
desenvolvimento estão sendo 
oferecidos a preços absurdos

• Negociando preços mais accessíveis
• Negociações bem sucedidas: Acordos de 

descontos com a Big Pharma
• Negociações sem sucesso: Emissão de 

licenças compulsórias (“quebra de 
patente”) levando a produção própria pelo 
país prejudicado ou a importações de 
países que oferecem preços competitivos

• Conseguindo mais recursos
• Exemplo do Brasil: CPMF de 1997 a 2007, 

gerou recursos para aquisição de 
antirretrovirais, possibilitando tratamento 
de todos pacientes HIV positivos 



Falhas de
Saúde Pública: 
como 
combate-las?

• Intervenções a “custo zero”, como 
algumas vacinas (poliomielite, sarampo, 
febre amarela) não chegam a algumas 
populações

• Motivos religiosos (ex: comunidades Amish)
• Corrupção
• Guerras
• Fake News
• Movimentos anti-vacinas
• Deficiências de Sistemas Nacionais de Saúde

• Convencimento de populações 
refratárias

• Campanhas de informação e 
comunicação contra fake news

• Melhores políticas públicas

• Vacinações em tempos normais ou 
durante armistícios

• Combate à corrupção  



• Tipo de Falha de Saúde
• Ações dos Sistemas Nacionais de Inovação
• Inovação em saúde necessária

Matriz:



• Tipo de Falha de Saúde
• Ações dos Sistemas Nacionais de Inovação
• Inovação em saúde necessária

Matriz:

Colunas (verticais)
• Diagnóstico: qual falha?
• Terapêutica: qual inovação?

Linhas (horizontais): Atores
• Países cujos Sistemas 

Nacionais de Inovação 
seriam capazes de 
desenvolver e implementar 
as inovações ou 
intervenções em saúde



• Tipo de Falha de Saúde
• Ações dos Sistemas Nacionais de Inovação
• Inovação em saúde necessária

Matriz:



Exemplo de uso desta 
abordagem conceitual 
em uma área específica
• Programa de Pesquisa Translacional em Leishmaniose –

Uma solução para a saúde pública (Gerson Penna)



RESULTADOS ESPERADOS/ AÇÕES RELAÇÕES COM AS FALHAS
1. Drogas candidatas e suas combinações

identificadas
Edgar Carvalho e Paulo Machado – UFBa - Fiocruz

Ciência Mercado Saúde
Pública

1.1 Realização de estudos de Bioinformática para o projeto

1.2 Realização de testes pelas plataformas de bioensaio

1.3
Levantar potencial dos biológicos nas formas graves de 
leishmaniose e/ou não responsiva ao tratamento.

1.4
Avaliação de viabilidade de drogas candidatas:
1) Realização de Ensaios pré-clínicos;
2) Realização de Ensaios na Fase I e II

1.5 Análise de viabilidade econômica para pesquisas clinicas

1.6
Qualificação recursos humanos nos padrões de boas 
práticas na Interface pré clinico e a fase I

Resultados esperados e ações relacionadas às falhas do sistema de inovação - Gerson 
Penna



RESULTADOS ESPERADOS/ AÇÕES RELAÇÕES COM AS FALHAS

2. Drogas alvos existentes e suas combinações
avaliadas

Ricardo Godoi - Fiocruz
Ciência Mercado Saúde

Pública

2.1
Desenvolvimento de pesquisa de qualidade na fase III, e se 
possível, associando-a  análises econômicas
Testar drogas imunomoduladoras e leishmanicidas existentes

2.2

Identificação de combinação de terapias para ensaio clinico
multicentrico :
a) Miltefosina como monoterapia para LTA cutânea (L 

Brasiliensis).
b) Fulconazol associado a miltefosina;
c) Miltefosina associado a fulconazol e a anfotericinalipossomal;
d) Anfotericina B lipossomal associado ao antimoniato de 

meglumina.
e) Uso de GMCSF  e outras drogas como adjuvante tópico.  

2.3
Realização de feseability para identificar necessidades de 
investimentos em capacitação de pessoal, insumos e 
instalações dos centros participantes do ensaio clínico

2.4 Capacitar equipes com CRF eletrônico padronizado

2.5 Formação de pessoal em regiões endêmicas em GCP

Resultados esperados e ações relacionadas às falhas do sistema de inovação - Gerson 
Penna



RESULTADOS ESPERADOS/ AÇÕES RELAÇÕES COM AS FALHAS

3. Medicamentos para o mercado brasileiro
prospectados

Carlos Morel - Fiocruz
Ciência Mercado Saúde

Pública

3.1

Identificação de patentes existentes para medicamentos de 
uso oral e outros fármacos em fase de ensaio clinico, 
análise da situação de produção para o mercado
internacional ou brasileiro

3.2

Identificação de medicamentos registrados em agencias de 
regulação sanitária que podem ser utilizados para 
leishmaniose e proposição denegociações (de registro de 
novas indicações e de preços acessíveis) para 
disponibilidade, tanto para fins de pesquisa clinica, como
para os serviços

3.3
Proposição de incentivos para parcerias de 
desenvolvimento produtivo.

Resultados esperados e ações relacionadas às falhas do sistema de inovação - Gerson 
Penna



RESULTADOS ESPERADOS/ AÇÕES RELAÇÕES COM AS FALHAS
4. Rede Cooperativa de pesquisa translacional para 

Leishmanioses fortalecida
Wagner de Jesus Martins

Ciência Mercado Saúde
Pública

4.1
Identificação de pesquisadores e recursos: plataformas de 
bioensaio, Bioinformática, Ensaios clínicos e serviços de 
saúde e produtos com ou sem patentes

4.2
Monitoramento e avaliação de medicamentos novos e 
emergentes

4.3 Estimulo à adesão a pesquisa translacional

4.4 Promoção de capacitação para a ação cooperativa

Resultados esperados e ações relacionadas às falhas do sistema de inovação - Gerson 
Penna



A pandemia de Covid-19 
no Brasil
Quais “Falhas de Saúde” tiveram ou têm papel significativo no 
quadro epidemiológico da pandemia?



A catástrofe mundial da pandemia de Covid-19



Covid-19 no Brasil segundo a OMS

“Brazil has overtaken the US as the country with the
highest Covid-19 death rate and new case rate, 
according to a report from the World Health 
Organization. Latin America’s largest nation had a 20 
per cent increase in the number of reported new 
cases last week compared with the previous week to
reach more than 230 infections per 100,000 people. 
This compares with 139 new cases per 100,000 in the
US”
• Financial Times, 17/3/2021



Covid-19 no Brasil e possíveis 
“falhas de saúde” responsáveis
• Falhas de ciência (lacunas de conhecimento)

• Poucos medicamentos eficientes (corticoides, 
anticoagulantes)

• Antivirais de segundo uso, nenhum ainda desenvolvido 
especificamente contra SARS-CoV-2

• Poucas drogas de perfil adequado para serem aceitas 
em ensaios clínicos multicêntricos (como o Solidarity)

• Falhas de mercado (falta de recursos ou insumos)
• Disponibilidade limitada de insumos (respiradores) e 

vacinas no mercado mundial



Covid-19 no Brasil e possíveis 
“falhas de saúde” responsáveis
• Falhas de saúde pública (lacunas de boas práticas)

• Ineficiência na aquisição e distribuição de vacinas
• Pouca testagem e monitoria de novos casos
• Uso estimulado de medicamentos ou protocolos sem 

comprovação de eficácia ou sabidamente danosos
• Propagação não controlada ou estimulada de fake news

• Baixo isolamento social, pouco uso de máscaras
• Colapso hospitalar generalizado

• Pouca atenção a um dos mais poderosos métodos de 
detecção e análise de variantes de SARS-CoV-2

• Escassa atividade de sequenciamento viral e de adoção de 
métodos e abordagens baseados em epidemiologia genômica

• Brasil como celeiro de variantes mais invasivas de SARS-CoV-2
• Brasil como pária internacional



Sequenciamento 
de SARS-CoV-2 e 

epidemiologia 
genômica:

Falha de Saúde 
Pública



Muito obrigado!

carlos.morel@cdts.fiocruz.br
cmmorel@gmail.com

http://www.cdts.fiocruz.br

Fiocruz/CDTS

mailto:carlos.morel@cdts.fiocruz.br
mailto:cmmorel@gmail.com
http://www.cdts.fiocruz.br/
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