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Estrutura organizacional do NIT-IAL 

No organograma, constam os componentes do NIT atual; as competências que ainda não 

foram implementadas estão sublinhadas com tracejado vermelho: o Conselho Consultivo 

é composto por membros permanentes [Diretor Geral do IAL, Coordenador (= Diretor) e 

Gestor Técnico do NIT, Presidente do Comitê Técnico Científico (CTC), Diretor 

Administrativo, Diretor Financeiro, Assessoria Jurídica, e por membros ad hoc, que devem 

ser experts na área técnica de interesse (do IAL e/ou externos), além de consultores de 

empreendedorismo e inovação. O assistente técnico, que deverá conhecer conceitos e 

recursos de proteção à propriedade intelectual e de transferência de tecnologia, está em 

formação. Os dois agentes de apoio técnico-administrativo  (apoio de escritório) também 

estão em formação, mas já estão disponíveis para trabalho.  O Núcleo de Apoio à Pesquisa 

(NAP), que interage diretamente com o NIT, oferece assessoria técnico-científica e apoio 

de escritório aos pesquisadores .  



Avenida Doutor Arnaldo, 355. Prédio Central, 1 andar. CEP: 01246-902  São Paulo, SP.  

Tel: 55 (11) 3068-2978 – Fax: 55 (11) 3088-3041;  

E-mails: rs.gabriela@ial.sp.gov.br / rs.gabriela@gmail.com  

 

Equipe:  

Coordenadora:  Gabriela Ribeiro-dos-Santos 

Assistente Técnico de Gestão: Denise Hage Russo 

Comissão Científica e Tecnológica: Neuza Sato e 

Carlos Prudêncio   

Agentes de Apoio Administrativo: Elisabete Lima e 

Márcia Ribeiro  

NIT-IAL  
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Status Jurídico e Organizacional do NIT-IAL 
  

  

 
ICT 

Designação de 

Cargos/Funções 

  

Proposta de 

Estruturação 

Regimento 

Interno e 

Política 

Instiucional de  

Inovação 

Termo de 

Adesão à Rede 

Paulista de 

NITs* 

FORMICT 

(preenchimento 

do formulário 

das ICTs –  

MCTI) 

Observações 

 
 
 

IAL 

  

Portaria da 

Diretoria Geral que 

designa 

Coordenação e 

membros do NIT-

IAL Portaria 

DG/IAL – 23 - DOE 

de 07/12/2013  

  

Proposta de 

Estruturação 

realizada 

(ainda não 

publicada) 

  

Regimento 

preparado, 

aguardando 

revisão jurídica. 

Política 

Institucional em 

discussão 

  

Assinado 
Não 

  

Cargos de 

Gestor Técnico e 

de Assessor 

Jurídico não 

foram 

preenchidos 

*Termo de Adesão à Rede Paulista de Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia no Estado de 
São Paulo  -  CTI, IPT, UFSCar, USP, UNICAMP, UNESP, UNIFESP 



NIT-IAL 

Portfólio de Tecnologias Inovadoras em Saúde - PorTIS 
 

 Sorotipo de pneumococos (PCT No. US06/049391) 
 

 Tríplice r-Tp Ag (Antígeno recombinante-tríplice) 
 

 Fármaco encapsulado em nanolipossomas para Leishmaniose 
Visceral Humana (LVH) 
 

 Processo para o diagnóstico diferencial de HTLV-1 e HTLV-2 
 

 Anticorpos monoclonais contra Neisseria meningitidis 

PORTIS_IAL_23_04_14.pptx
PORTIS_IAL_23_04_14.pptx


Desafio motivador: Uma nova metodologia diagnóstica foi desenvolvida, com sucesso, para 
atender ao grave surto epidemiológico da gripe causada pelo vírus da influenza A, H1N1, no 
Brasil, durante a pandemia de 2009.  

Relato de Caso de Sucesso do IAL 
 

Nova metodologia foi 
capaz de detectar duas 
regiões do vírus A/H1N1, 
simultaneamente, 
duplicando a eficiência 
e reduzindo o custo pela 
metade. 

 

Inovação proposta: transformar o protocolo do 
CDC, que era feito em quatro reações 
separadamente, em dois ensaios em formato 
multiplex. 
Diferenciais da tecnologia: A solução 
encontrada permitiu ao IAL (i) duplicar sua 
capacidade analítica, atendendo a toda sua 
demanda diária com agilidade na liberação dos 
laudos, (ii) contribuir para o estabelecimento 
de terapias adequadas aos pacientes,  

(iii) implementar ações da vigilância epidemiológica nos nove estados brasileiros que compõem 
a rede de laboratórios de referência, (iv) resolver casos de “óbitos a esclarecer”, e (v) adequar a 
vacina contra influenza utilizada anualmente. Adicionalmente, houve a redução de 50% no custo 
dos exames, mantendo-se a mesma estrutura física, patrimonial e de recursos humanos. 
 
Status da propriedade intelectual: A tecnologia não foi protegida; foi publicada em revista 
científica e transferida para outros Lacens, tornando-se de domínio público. 
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Próximos Passos 
 
 

• Publicar o Regimento e Elaborar a Política Institucional de Inovação, alinhada 
à política de Inovação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo que, por 
sua vez, contempla o “Plano Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Estado de São Paulo”. 
 

• Palestra “Estratégias para transformar resultados de pesquisa em inovação” a 
ser proferida pelo Dr. Arnaldo da Silva Junior em 23/05/2014 às 11 h no IAL. 
 

• X Encontro do IAL terá como um dos temas centrais “Inovação em Saúde”.  
Está programada conferência com o Prof. Ary Plonski e uma mesa redonda 
para apresentar a “Proposta de Implementação dos NITs nos Institutos que 
Operam no Âmbito da Secretaria de Estado da Saúde”, com a participação da 
Dra Sueli Saes e mais um especialista em transferência de tecnologia(29-
31/10/2014) .  
 
 

NIT-IAL 





ESTRATÉGIAS PARA TRANSFORMAR RESULTADOS DE 

PESQUISA EM INOVAÇÃO 

 
 

23 de maio de 2014  
das 11 às 12h 

 
 
 
 

Auditório Luiz Musolino 
Secretaria Estadual de Saúde 

Av. Dr. Arnaldo, 351 - Cerqueira César - São Paulo 
 
 
 

Coordenação: Alexandre de Almeida, 
Suely S. Kashino, Maria Aparecida M. Marciano 
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DR. ARNALDO DA SILVA JUNIOR 
 ScieNova Consultoria e Gestão de Projetos 

"Seminários em Ciência, Tecnologia e Inovação  
do Instituto Adolfo Lutz“ 

 




