
 

 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis 

Coordenação-geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas 

SRTVN, Quadra 701, Via W5 Norte, Lote D, Edifício PO700 

CEP 70.719-040 - Brasília-DF 

Telefone: +55 61 3315-6112 

 

Brasília, 22 de janeiro de 2020. 

 

CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO NO  

I BRICS TB INNOVATION SUMMIT 

 

Os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) são desproporcionalmente 

afetados pela tuberculose, sendo juntos responsáveis por aproximadamente metade dos casos mundiais 

da doença. Para lidar com essa ameaça substancial à saúde pública, a Rede de Pesquisa em TB do BRICS 

foi criada em setembro de 2017 com o objetivo de reunir programas de tuberculose e pesquisadores, 

visando fomentar a pesquisa colaborativa para o desenvolvimento de novos diagnósticos, novos 

medicamentos/esquemas terapêuticos, novas vacinas e ferramentas de inteligência artificial para 

tuberculose. Os programas de controle da TB dos vários países também se comprometeram a aprender 

uns com os outros sobre os principais aspectos do financiamento e fortalecimento dos sistemas de saúde 

em seus respectivos países.  

Para facilitar o desenvolvimento de pesquisas colaborativas focados em inovações, a delegação 

da África do Sul propôs realização de um workshop de inovação em tuberculose, batizado de I BRICS TB 

Innovation Summit (TB-IS). Ele acontecerá entre os dias 20 e 22 de abril de 2020, na cidade de Cape Town 

– África do Sul, e tem por objetivo reunir cientistas dos países do BRICS para debater e propor ideias para 

colaborações em pesquisas e inovações em TB, com foco no controle da doença. 

Em três dias de evento, pesquisadores, programas de controle da tuberculose, sociedade civil e 

agências de fomento discutirão as pesquisas em desenvolvimento no mundo acerca dos grandes temas 

que norteiam o TB-IS (novos diagnósticos, novas vacinas e ferramentas de inteligência artificial para 

tuberculose), bem como estabelecendo redes de contatos e parcerias para a realização de outras 

pesquisas, sempre focadas em inovação. 

 

 

Objetivos do TB-IS: 

• Propor tecnologias para pesquisa conjunta nas áreas de foco em diagnóstico, vacinas, 

tratamento e inteligência artificial; 

• Facilitar o compartilhamento de conhecimento entre cientistas; 

• Firmar o plano de mobilização de recursos para pesquisa em inovação em TB; 

 



 

 

 

Resultados propostos 

• Propostas de pesquisas com inovações em diagnóstico e/ou vacinas e/ou tratamento e/ou 

inteligência artificial, as quais podem ser priorizadas para investimento e desenvolvimento pelos 

governos e pelas agências de fomento presentes; 

• Roteiro e marcos para alcançar os objetivos das pesquisas traçadas acima; 

• Estratégias de financiamento para apoiar as atividades de pesquisa em inovação; 

 

Para compor a delegação Brasileira, a Coordenação-geral de Vigilância das Doenças de 

Transmissão Respiratória de Condições Crônicas do Ministério da Saúde (CGDR/DCCI/SVS/MS) irá 

selecionar oito pesquisadores sêniores em TB no Brasil para participar ativamente do TB-IS. Para tais 

vagas, poderão se candidatar pesquisadores que: 

 Possuam vínculo permanente com alguma instituição de ensino e/ou pesquisa no Brasil, por 

exemplo, professor titular, assistente ou adjunto, ou pesquisador tecnologista com vinculo 

permanente; 

 Estejam residentes no Brasil; 

 Possuam o título de Doutor há mais de cinco anos; 

 Possuam experiência com pesquisa em tuberculose, comprovada mediante produção 

científica em tuberculose; 

 Sejam fluentes na língua inglesa, língua oficial para a condução de todas as atividades da 

Rede de pesquisa em TB dos BRICS; 

 

Para se candidatar, o pesquisador deve enviar por e-mail para Kleydson Andrade 

(kleydson.alves@saude.gov.br) um manifesto de interesse, datado e assinado, explicitando os motivos 

pelos quais o pesquisador deve ser convidado a participar do TB-IS, bem como quais pesquisas tem 

trabalhando atualmente que se propõe à, ou que tangenciam o tema inovação em tuberculose. Esse 

manifesto não deve ultrapassar duas laudas, e deve, obrigatoriamente, conter o link para acesso ao 

currículo lattes do pesquisador.  As inscrições devem ser enviadas até segunda-feira, dia 03.02.2020. 

 Para os sete pesquisadores selecionados, todas as despesas referentes à viagem e participação 

no evento serão cobertas: passagem aérea Brasil – África do Sul – Brasil (responsabilidade do governo 

brasileiro), traslado terrestre na África do Sul (aeroporto – hotel – aeroporto), alimentação e hospedagem 

em Cape Town (responsabilidade do Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul). 

 

 

Atenciosamente,  

 

Coordenação-geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas 

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis 

Secretaria de Vigilância Em Saúde 

Ministério da Saúde 
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