
Terça-feira, 7 de novembro

8h45 – Boas-vindas e introdução ao segundo dia

- Guilherme Franco Netto, Fiocruz

9h – Terceira conferência

Aspectos relevantes da inovação e seus impactos na saúde

Summerpal Kahlon, Director, Care Innovation, Oracle Health Sciences

Discussão da Plenária

9h40 - Coffee break

10h – Terceiro Painel 

Prioridades e oportunidades para a CT&I na implementação da Agenda 2030 e os ODS
relacionados à saúde

Coordenadora: Tereza Campello (Pesquisadora Associada - Fiocruz)

Questões-chave:

• Quais são as principais diretrizes para priorizar a CT&I e as metas relacionadas à
saúde, considerando a prevalência de determinantes sociais e ambientais da saúde, os
desafios contemporâneos, as tendências futuras e os valores dos direitos humanos, a
equidade e "não deixar ninguém para trás"?

• Uma avaliação integrada dos ODS revela uma dinâmica complexa e diversificada de
interações com o ODS#3 que ajuda a estabelecer políticas e ferramentas para seu
sucesso  efetivo.  Como  lidar  com essa  realidade  na  busca  de  oportunidades  e  na
superação de  barreiras  para  "garantir  vidas  saudáveis  e  promover  o  bem-estar  de
todas as idades"?

• Considerando  o  papel  da  saúde  no  desenvolvimento  econômico,  quais  políticas
públicas, amplos modelos de negócios intersetoriais e PPP inovadores e mecanismo
de governança devem ser adotados para trazer uma sinergia positiva entre o complexo
de saúde-industrial e a Agenda 2030?

Apresentações:

- Relacionamento  entre  as  políticas  de  Inovação  e  Desenvolvimento  da  Saúde:
Perspectiva do Complexo Econômico e Industrial da Saúde.

- Carlos Gadelha, Coordenador de Ações de Prospecção da Fiocruz e Líder
do  Grupo  de  Pesquisa  sobre  Desenvolvimento,  Inovação  e  Complexo
Econômico-Industrial da Saúde

- Desafios e oportunidades para a implementação da Agenda 2030
- José Vieira, Universidade do Minho

- Tecnologia para a saúde: perspectivas e acessibilidade
- Gabriela Prada, Medtronic 



Discussão da Plenária

12h30 – Almoço

14h – Quarto Painel 

Próximos passos para uma resposta integrada nos objetivos relacionados à saúde da
Agenda 2030

Coordenador: Romulo Paes - Centro RIO+/PNUD

Questões-chave:

- A dinâmica global afeta muito os resultados de saúde que devem ser enfrentados no
nível nacional e local. Como reforçar a coerência e a eficácia entre estas diferentes
instâncias em matéria de governança, especialmente o sistema da OMS que toma a
CT&I como uma prioridade?

- Universal Health Coverage (UHC) é um dos "principais direcionadores para alcançar
todas as metas do ODS#3". Como qualificar esta declaração em termos do papel da
CT&I nas políticas de saúde e governança?

- Estudos prospectivos são ferramentas fortes para revelar cenários e condições prévias
para  alcançá-los.  Como  desenvolver  isso  na  área  da  saúde  e  se  conectar  com o
monitoramento de fatores sociais, ambientais, econômicos e demográficos que afetam
o caminho para o sucesso do ODS#3? 

Apresentações:

- Caminhos para o desenvolvimento sustentável: o mundo em 2050
- Neboja Nakicenovic. International Institute for Applied Research (IIASA) 

- Governança Global da Saúde: Desafios e mecanismos
- Paulo Buss, diretor do CRIS, Fiocruz

- Conhecimento  Tradicional  e  Tecnologias  Sociais,  uma  questão  oculta  de
Desenvolvimento Sustentável 

- Myrna  Cunninham,  Presidente  do  Centro  de  Autonomia  e
Desenvolvimento da população Indígena, Nicarágua

- Monitorando os fatores sociais, econômicos e demográficos da Agenda 2030 e os
ODS relacionados à saúde

- Mauricio Barreto, CIDACS/Fiocruz)
- A busca pela equidade em saúde

- Oscar  Mujica,  Determinantes  Sociais  da  Saúde  da  Organização  Pan-
Americana da Saúde 

Discussão da Plenária

16h30 - Sessão Plenária sobre conclusões e mensagens para o Fórum STI 2018

Apresentação inicial de mensagens-chave para o Fórum STI 2018 por DESA/ONU e 
Fiocruz.

- Shantanu Mukherjee, DESA/ONU



- Paulo Gadelha, Fiocruz

Discussão da Plenária

17h00 - Encerramento


