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A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cumprindo seu papel de pesquisar e viabilizar 

soluções para os problemas de saúde no país e buscando acompanhar a revolução tec

nológica desta área, lançou em 2003 o Projeto Inovação em Saúde, que tem por objetivo, 

principalmente, fornecer subsídios para a formulação de uma política multissetorial, 

envolvendo a gestão, o desenvolvimento científico e tecnológico e a produção de fárma

cos e medicamentos. Para tanto, demandou em 2004, ao Sistema de Informação sobre a 

Indústria Química (Siquim), a realização do estudo "Prospecção tecnológica da Indústria 

Farmacêutica Nacional" (Siquim, 2004), que contou naquele momento com a coorde

nação geral da professora doutora Adelaide Antunes, a coordenação técnica de Claudia 

Canongia, química e doutoranda da Escola de Química da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (EQ/UFRJ), e com os seguintes pesquisadores: Ana Amélia Martini, enge

nheira química, doutoranda (EQ/UFRJ); Simone Alencar, engenheira química, mestre da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP); Cristina D'Urso s. Mendes, 

engenheira química, mestranda (EQ/UFRJ); Ana Carolina S. Mangueira, estagiária, en

genharia química (EQ/UFRJ); Fernando Tibau, estagiário, química industrial (EQJUFRJ); 

e Max Amor, estagiário, ciências atuariais, Instituto de Matemática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (IM/UFRJ). O estudo teve ainda a colaboração de Luiz Antonio 

d'Ávila, professor doutor (EQJUFRJ), e Nei Pereira Jr., professor doutor (EQ/UFRJ), como 

especialistas consultores . 
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