
NIH – transformando descobertas em saúde 

Nome National Institute of Heal (NIH) 

Objetivo 

 Desenvolver, manter e renovar recursos para a cura e a prevenção de 

doenças; 

 Expandir a base de conhecimentos em ciências da saúde a fim de 

melhorar a qualidade de visa e a expectativa e vida e, assim, 

assegurar a continuidade de investimento público em pesquisa; 

 Promover o mais alto nível de integridade científica, bem como 
responsabilidade pública e social, na condução da ciência. 

Público-alvo Pequenas empresas na área da saúde  

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Medicina, saúde, pesquisa biomédica 

Justificativa 

O investimento em pesquisas na área de saúde contribui para a melhoria 
da qualidade de vida e para o aumento da expectativa de vida. 

O financiamento de pesquisas às pequenas empresas também contribui 
para a geração de empregos.  

Além disso, o investimento nas pequenas empresas na área da saúde 

tem colocado os EUA a frente das outras nações do mundo. 

Escopo geográfico Estados Unidos 

Ano de 

implementação 
1982 a 2014 

Descrição dos 
serviços e atividades 

realizados 

Mais de 80% do financiamento do NIH é concedido por meio de quase 
50.000 concessões para mais de 300 mil pesquisadores em mais de 

2.500 universidades, faculdades de medicina e outras instituições de 

pesquisa em cada estado e em todo o mundo. Cerca de 10% do 
orçamento do NIH apoia projetos realizados por cerca de 6.000 cientistas 

em laboratórios próprios, a maioria dos que estão no campus NIH, em 
Bethesda, Maryland. 

1) Seleção dos projetos – A NIH faz um processo eletrônico criterioso 

de seleção. O processo de submissão de candidatura para NIH, SBIR e 
STTR é feito em várias etapas e pode demorar entre seis a oito semanas. 

Cada pequena empresa deve completar cinco inscrições. Os candidatos 
devem utilizar dois sistemas de registo separados. Cada sistema tem seus 

próprios requisitos de registo e de aplicativos que devem ser atendidos 
para a apresentação do projeto. 

2) Avalição dos projetos – A NIH avalia duas vezes cada projeto 



selecionado para garantir a sua eficiência. Na primeira avaliação um 

grupo avalia sua aplicação e a mesma é enviada para o Centro de NIH 

para Revisão Científica (CSR). Na seção de estudo, a aplicação é atribuída 
a um Scientific Review Officer (SRO), que irá recrutar os colaboradores 

necessários para estabelecer uma comissão de revisão por pares. No 
segundo nível de avaliação o Conselho Consultivo de instituto ou centro 

(IC) realiza a avaliação e dá conselhos para a equipe e diretores do IC. 

Esses Conselhos Consultivos são compostos por cientistas da comunidade 
de pesquisa de outras instituições e representantes públicos. 

3) Acompanhamento – Após a análise dos projetos e aprovadas a 
disponibilização dos recursos, o NIH também acompanha e dá 

direcionamento às pesquisas através de dois programas: 

Niche Assessment Program – Auxilia as pequenas empresas na 
comercialização dos seus projetos. Fornece uma visão de mercado e 

dados que podem ser usados para ajudar as pequenas empresas 
posicionar estrategicamente a sua tecnologia no mercado. Os resultados 

deste programa podem ajudar pequenas empresas a desenvolver seus 
planos de comercialização para a sua aplicação de Fase II, e ser exposto 

a potenciais parceiros. 

Commercialization Assistance Program – Oferece oportunidades 
para empresas pouco experientes no mercado comercial, e empresas 

com a experiência de comercialização, que enfrentam novos desafios 
estratégicos. O programa é personalizado para atender às necessidades 

das empresas em três faixas diferentes: 

 Commercialization Training Track (CTT) – Tem como objetivo 
auxiliar os participantes avaliando suas opções de comercialização com 

base em suas tecnologias específicas (incluindo a necessidade e 
prospecção de investimentos, parcerias estratégicas ou licenciamento) 
e desenvolver um planejamento por um período de 18 meses. 

Também auxilia os participantes no desenvolvimento de ferramentas 
apropriadas de mercado para alcançar esses objetivos, e oferece 

oportunidades para feedback dos clientes. 

 Accelerated Commercialization Track (ACT) – Esta faixa será 

aplicada a um grupo selecionado de empresas financiadas pelos 
programas SBIR-STTR que tenham produtos e / ou serviços 

comercializados com sucesso, que já geraram receita, têm parcerias 
estabelecidas e / ou de outra forma atingiram um nível de 

desenvolvimento do mercado. A consultoria é individual, específica e 
especializada em temas que necessitam de soluções pontuais cuja 

resolução é fundamental para o seu crescimento contínuo. 

 Regulatory Training Track (RTT) – Esta faixa será aplicada a um 

grupo selecionado de empresas financiadas pelos programas SBIR-
STTR cujas tecnologias exigem regulamentação pela Food and Drug 
Administration (FDA). Estas empresas estão se preparando para o 
engajamento inicial e submissão à FDA ou já o fizeram, mas podem 

precisar tratar de questões específicas relacionadas com a sua 

aplicação, desenvolvendo um plano regulatório sólido ou abordando 
feedback da FDA, a fim de mover o seu desenvolvimento de 

tecnologia para alcançar marcos regulatórios e aprovação. Essa faixa 
conta com consultores especialistas em negócios de regulamentação 

para ajudar os participantes a alcançar estes resultados. 



Resultados e 
evidências 

disponíveis 

Os resultados com o financiamento das pequenas empresas impactam 

diretamente na melhoria da saúde geral dos norte-americanos. 

Impacto na Saúde: 

 Melhor Prescrição: utilização da farmacogenômica, uso de testes de 
DNA para escolher o medicamento certo, na dose certa para o 

paciente certo. 

 Câncer de mama: criação do teste de diagnóstico chamado 
Oncotype DX.0, que faz a análise molecular de células de câncer de 

mama e permite que os médicos possam prever a possibilidade de 

recorrência do câncer com um alto grau de precisão. Este teste 
genômico agora está sendo usado por cerca de 50 mil mulheres 

anualmente. Uma grande parte destas mulheres não precisará de 
quimioterapia, poupando-lhes sofrimento desnecessário e 

economizando US$ 100 milhões de dólares ao sistema de saúde. 

 Gripe: criação da vacina universal contra vários tipos de gripe durante 
longos períodos de tempo. Visa acabar com o, demorado processo 

caro de produção, distribuição e administração de milhões de vacinas 

contra a gripe sazonal. 

 Drogas segmentadas por Gene: No passado, a maioria das drogas 
tem sido desenvolvida por tentativa e erro. Agora, com a crescente 

informação sobre a base molecular da doença resultante do Projeto 
Genoma Humano, é possível criar drogas que vão direto ao alvo 

vulnerável do transtorno. 

 Infecção HIV: A cada ano, cerca de 56 mil americanos são 

infectados com o HIV; globalmente, o número anual de novas infeções 
é de aproximadamente 2,6 milhões. NIH patrocinou ensaios clínicos, 

marco que demonstraram com sucesso que o tratamento de mulheres 
grávidas infectadas pelo HIV poderia reduzir significativamente a 

transmissão do HIV de mãe para filho, diminuindo assim a taxa global 
de infecção, aliviando o sofrimento humano, e reduzindo a 

mortalidade e os custos associados com o tratamento para toda a 

vida. 

 Doenças Raras: cerca de 7 mil doenças raras são conhecidas por 
afetar os seres humanos. Juntas, essas doenças raras, vão levar à 

morte cerca de 25 milhões de americanos. As ferramentas fornecidas 
pelo Projeto do Genoma Humano conduziram à descoberta da causa 

precisa de mais de 4.500 destas condições apenas nos últimos anos. 

Histórias de Sucesso: 

Biopsy Science – é uma empresa de dispositivos médicos fundada em 

2000 por John Fisher MD, um radiologista intervencionista, Fred Ahari, e 
Jim Gibson. A empresa é mais conhecida por seus produtos de chumbo, a 

vedação biológica e a HydroMARK, que receberam financiamento NIH 
SBIR. 

A vedação biológica é um dispositivo de biopsia que contém um tampão 

de hidrogel, concebido para evitar fugas de ar que podem levar a um 
colapso pulmonar, pneumotórax, em pacientes com biópsias pulmonares. 

Já o Hydromark utiliza a mesma tecnologia da vedação biológica, e 



possibilita a identificação de um tumor de mama apenas com uma 

ultrassonografia. 

A Vedação biológica e HydroMARK foram vendidas e a Biopsy Science 
continua atuando como uma espécie de incubadora, como é descrita por 

seus empreendedores. Atualmente tem nove funcionários em tempo 
integral. 

Elevador Labs – é uma empresa de dispositivos médicos que cria 

estabilizações tecnológicas para ajudar as pessoas com tremor essencial 
e doença de Parkinson, distúrbios do movimento neurológicos que 

interferem em muitos aspectos da vida diária do paciente em atividades 
como comer, beber e escrita. Cerca de 10 milhões de pessoas nos 

Estados Unidos são afetadas por tremores devido a lesões neurológicas 
ou disfunções. A empresa criou uma colher que estabiliza tremores nas 

mãos. 

A Elevador Labs foi adquirida pelo Google em setembro de 2014 e será 
integrado no Google Ciências da Vida, que faz parte do Google X. Os 

detalhes do acordo permanecem fechados, mas o Google Life Sciences 
espera que acolher a Liftware será o início de uma longa estrada que 

poderia levar a outras tecnologias. 

Instituição Executora 

Nome National Institute of Health (NIH) 

País Estados Unidos 

Setor 

Agência governamental do Departamento de Saúde e Serviços Humanos 
dos Estados Unidos. Tem como objetivos desenvolver, manter e renovar 

os recursos físicos e humanos científicos para assegurar a capacidade da 

nação para prevenir doenças; expandir a base de conhecimentos em 
ciências médicas e associadas, a fim de melhorar o bem-estar econômico 

da nação e assegurar a continuidade de investimento público em 
pesquisa; e exemplificar e promover o mais alto nível de integridade 

científica, responsabilidade pública e responsabilidade social na condução 

da ciência. 

 Constituição – 1887 

 Abrangência – Nacional 

 Setor de atuação – Saúde 

 O que faz – Fornece programas destinados a melhorar a saúde da 

nação através da realização e apoio à pesquisa nas causas, 

diagnóstico, prevenção e cura de doenças humanas; nos processos de 
crescimento e desenvolvimento humano; nos efeitos biológicos dos 

contaminantes ambientais; na compreensão dos transtornos mentais, 
viciantes e físicos; e no direcionamento de programas para a coleta, 

divulgação e intercâmbio de informações em medicina e saúde, 

incluindo o desenvolvimento e apoio a bibliotecas médicas e da 
formação de bibliotecários médicos e outros especialistas de 



informação em saúde. Utiliza os programas SBIR e STTR no 

financiamento de pequenas empresas para promover desenvolvimento 

da saúde nos EUA. 

Clientes Pequenas empresas, classe médica, sociedade. 

Tamanho 27 centros e institutos de pesquisa 

Instituições Parcerias 

Nome Small Business Administration (SBA) 

Setor 

Agência do governo dos Estados Unidos que presta apoio aos 

empresários e empresas de pequeno porte. Tem como missão “manter e 

fortalecer a economia do país, permitindo o estabelecimento e a 
viabilidade das pequenas empresas e ajudando na recuperação 

econômica das comunidades após catástrofes”. As atividades da Agência 
estão resumidas em capitais, contratos e aconselhamento. 

 Fundação – 1953 

 Abrangência – Nacional 

 Setor de atuação – Financeiro 

 O que faz – Atua na concessão de créditos (empréstimos) para 

fortalecer o acesso ao capital para as pequenas empresas. Oferece 
subsídios para apoiar os parceiros de aconselhamento, com pequenos 

centros de Desenvolvimento de Negócios (muitas vezes localizados em 

faculdades e universidades), centros de negócios de Mulheres, e um 
corpo orientador voluntário de líderes empresariais aposentados e 

experientes, com cerca de 350 pessoas. 

Papel 

Agência coordenadora dos programas nos EUA. Dirige a implementação 
do SBIR e STTR das agências, analisa o seu progresso, e apresenta 

relatório anual sobre o seu funcionamento ao Congresso. SBA também é 

o link de informações para o programa SBIR/STTR nas agências como a 
NIH. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

O financiamento de pesquisa e tecnologia é uma prática que acontece em 

muitos países, mas nos Estados Unidos ganha destaque pelos resultados 
alcançados. A estratégia de acompanhamento, após a liberação dos 

recursos, e de participação ativa através de consultorias individuais e a 

realização de planejamento comercial faz do programa um sucesso. A 
diferenciação do programa está no financiamento de pequenas empresas. 

O investimento governamental não está concentrado apenas nas 
pesquisas oriundas do meio público, mas principalmente no setor privado 

através do investimento nas pequenas empresas. O fato gerador de 



interesse em empreendedorismo e pequenos negócios é a crença 

generalizada de que as pequenas empresas nos Estados Unidos criam 

mais postos de trabalho que os gigantes corporativos. Por sua vez, 
também têm mais flexibilidade e disponibilidade para atuar com projetos 

de pesquisa que resultem em melhoras significativas para a saúde da 
população.  

Quem poderia assumir cada papel? 

 Agente executor – Empresas – principalmente micro e pequenas 

empresas 

 Agentes organizadores da demanda – entidades representativas 

em cada área de atuação (medicina, infraestrutura, inclusão, etc.). 

 Agentes aglutinadores ou coordenadores da operação – 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa e demais entidades de 
representação das MPEs 

 Institutos de pesquisa - Universidades, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, entre outras 
instituições de fomento ao desenvolvimento tecnológico. 

 Agentes financiadores – Governos, entidades de apoio ou fomento, 

bancos, grandes empresas e órgãos públicos, etc. 

Como poderia funcionar? 

Nos mesmos moldes do modelo americano, com pequenas adaptações 
para adequação à realidade econômica brasileira. 

Que dispositivo pode transformar essa iniciativa em realidade? 

 Lei Geral da MPE - A Lei Geral determina que a União, os Estados e 

os Municípios e respectivas entidades de fomento e inovação devem 

dedicar 20% de seu orçamento na manutenção de projetos e 
programas específicos para apoio às MPE. 

Conclusão 

O NIH financia pesquisas em todos os 50 estados e no Distrito de 

Columbia. Em 2011, esta pesquisa incentivou a criação de centenas de 
milhares de postos de trabalho em mais de 2.500 universidades, 

hospitais, instituições de pesquisa sem fins lucrativos, e empresas de 
pequeno porte nas comunidades. Além de apoiar diretamente pesquisa, a 

NIH impulsiona o crescimento de toda a cadeia produtiva, que vai desde 

os fornecedores de equipamentos científicos até as empresas de 
biotecnologia e empresas que oferecem comida e hospedagem. Um 

relatório da United Medical Research (UMR) estima que as pesquisas 
financiadas pela NIH geraram US $ 62 bilhões em novas atividades 

econômicas em 2011, mais que o dobro de investimento dos 
contribuintes. UMR também descobriu que 17 das 30 ocupações que mais 

crescem envolvem pesquisa em saúde ou cuidados de saúde. O 

investimento de hoje em pesquisa básica é fundamental para gerar as 
descobertas científicas que servirão como os blocos de construção para 

os avanços da medicina do futuro. Com isto em mente, NIH dedica cerca 
de metade do seu orçamento para a pesquisa básica. Este financiamento 

tornou possíveis muitos avanços importantes no conhecimento 

fundamental. Evidência desse sucesso é visto nas 211 pequenas 



empresas pesquisadoras financiadas pela NIH que receberam o Prêmio 

Lasker, concedido desde 1946 a pessoas que realizaram contribuições 

significativas à medicina, ou que realizaram serviços públicos notórios em 
medicina, e 145 que ganharam prêmios Nobel. O resultado das pesquisas 

gera benefícios a curto prazo, mas o impacto a longo prazo sobre o 
futuro da saúde, economia, e na sociedade será ainda maior.  

 


