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Resultado final do projetos recomendados 
Edital Produtos Inovadoes – 1ª rodada 

 

A Vice Presidência de Produção e Inovação em Saúde – VPPIS,  agradece a todos que 

submeteram  suas propostas a este edital, parabeniza e divulga a lista dos aprovados. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Número de 

inscrição
Projeto

4921144653
Testes de toxicidade, segurança e imunogenicidade de uma 

vacina recombinante para a leishmaniose visceral humana

9091555795

Validação de tecnologia “organ-on-a-chip” para aplicação em 

avaliações toxicológicas e redução do uso de animais

636360368
Desenvolvimento e aplicações de Tecnologias 3D físicas e 

virtuais para soluções de cirurgias de cranioplastia

3192180072 Plataforma de inovação aberta mACS

636463093

Aplicação de Microarranjos em base sólida para a 3ª geração da 

plataforma NAT Brasileira.

1082175385

Obtenção de protótipo industrial baseado no protótipo 

laboratorial de plataforma multiteste rápido (dispositivo, 

equipamento leitor e software).

6221125199

Desenvolvimento de terapia combinada empregando fármaco 

reposicionado para a Doença de Chagas

3921898269

Evolução do Guia de Serviços Fiocruz: desenvolvimento de 

nova(s) soluções tecnológica(s) centradas no usuário.
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Número de 

inscrição
Projeto

6351635496

Aprimoramento e avaliação de um equipamento portátil e de baixo 

custo para o diagnóstico molecular de agravos infecciosos em ambiente 

laboratorial e de campo.

6681340495
E-vigilância: sistema de vigilância e alerta para arboviroses

97501300214
Validação interna de ensaio de citotoxicidade utilizando células-tronco 

mesenquimais adultas humanas como alternativa ao uso de animais

1791991728
SiMoNi: transformando a Internet das Coisas – IoT - em laboratórios 

inteligentes

9302004578
Desenvolvimento de sistema de delivery de RNA de interferência como 

produto terapêutico para câncer de mama.

3421985736

Atualização tecnológica para acesso ao mercado do primeiro software 

licenciado pela Fiocruz – BioterC – voltado à gestão de biotérios que 

produzem e/ou utilizam animais para pesquisas científicas

7131329569
Sistema TempoCerto para estudo de Potenciais Relacionados a Eventos 

através de equipamentos de EEG digital

7671991678
Triplo X-A: kit de jogos para enfrentamento à Tríplice Epidemia e 

combate ao mosquito Aedes Aegypti

2051557318
Método CAP: dispositivo de produção compartilhada e difusão de 

conhecimento

2341555934

Redes Sociais e Fundamentos da Aprendizagem Baseada em Problemas 

na Geração e Uso de Produtos Educacionais Para o Desenvolvimento 

Profissional de Agentes Comunitários de Saúde e Professores da 

Educação Básica

7684633122

Desenvolvimento de um sistema de identificação e genotipagem de 

Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus 

influenzae em material clínico, por PCR em Tempo Real (High Resolution 

Melting - HRM)

5591355067

Metodologia para diagnóstico da infecção pelo Plasmodium com foco na 

identificação dos casos de malária zoonótica causados pelo Plasmodium 

simium e potencial detecção de infecções sub-microscópicas

7681994554

Protótipo Laboratorial, Validação do Protótipo Laboratorial e Protótipo 

Pré-Clínico do uso de L-asparaginases modificadas como alternativa no 

tratamento de Leucemia Linfóide Aguda

98312864234

Desenvolvimento de formulação tópica para o tratamento de 

leishmaniose cutânea e psoríase à base de fisalina F


