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Nosso compromisso com a 
pesquisa na América Latina

O programa Concessão de Pesquisa em Nutrição 
Parenteral na América Latina 2018 é o próximo marco 
na iniciativa “Unidos pela nutrição clínica” da Fresenius 
Kabi. A concessão foi estabelecida como consequência 
dos dados do Dia da triagem em 2016, identificando:

• A extensão da desnutrição em pacientes hospitalizados
gravemente doentes na América Latina

• As oportunidades de melhorar os resultados dos
pacientes por meio de práticas melhores de nutrição

A iniciativa Concessão de Pesquisa em Nutrição 
Parenteral na América Latina é agora o próximo passo 
para atacar os desafios revelados pelo estudo: 

• Ajuda você, fornecendo soluções para pacientes
gravemente doentes desnutridos na América Latina

• Estimula pesquisa cuidadosa no tratamento por nutrição
parenteral

• Proporciona recursos para permitir pesquisa adicional
para defender a nutrição clínica adequada

Status da 
desnutrição 
na América 
Latina1

48%

Pacientes que não 
atenderam às suas  
metas calóricas diárias1

Pacientes que não 
atenderam às suas  
metas diárias de proteína1

Atividades e áreas de pesquisa apoiadas pela concessão:

• Eficiência na triagem, no tratamento e no monitoramento

• Redução da prevalência de déficits nutricionais

• Efeitos metabólicos da nutrição parenteral

• Evidência de melhores resultados dos pacientes

• Demonstração de benefícios econômicos na saúde

• Colaboração em pesquisa em equipes multidisciplinares

• Projetos sobre abordagens de educação inovadora

Quem pode se candidatar? 

• Profissionais de saúde com pós-graduação de hospitais da América Latina

• Os investigadores das instituições devem ter doutorado em medicina (ou diploma
acadêmico equivalente) e ter publicado em revistas acadêmicas reconhecidas

• Candidaturas de equipes interdisciplinares são bem-vindas

A Junta consultiva   
analisará cada candidatura 

entre julho e setembro de 2018

Colaboração 
para melhorar a prática de 

nutrição clínica nos hospitais 
da América Latina

Apresentação de 
resultados na  

FELANPE 2020

Como a concessão apoia meu projeto de pesquisa?

Quando o vencedor será anunciado? 

Todas as candidaturas elegíveis serão analisadas pelo comitê do programa Concessão de 
pesquisa, que consiste nos principais líderes de opinião no campo de nutrição clínica. O comitê 
decidirá, em seguida, o destinatário da concessão.

O destinatário será:

• Informado pessoalmente em setembro de 2018, supondo que a aprovação do comitê de ética
tenha sido fornecida

• Honrado em uma cerimônia em setembro no congresso FELANPE 2018 no México

Como posso me candidatar? 

* ou equivalente na moeda local a ser emitido em duas partes, mediante aprovação do comitê de ética adequado.
** prova de envio para o comitê de ética é suficiente para a candidatura, mas, no entanto, a aprovação deverá já estar concluída no momento em que a 
concessão for dada. 

40%

Envie a candidatura completa

Prazo: 15 de julho de 2018

Reconhecimento e anúncio do 
vencedor da concessão  

em cerimônia em setembro no 
congresso FELANPE 2018 no México

€100.000* 
durante dois anos, em 

apoio ao projeto vencedor74%
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Sobre a iniciativa “Unidos pela Nutrição Clínica” 

2015
Lançada em maio de 2015 por Fresenius Kabi, a iniciativa “Unidos pela nutrição 
clínica” procura oferecer apoio aos profissionais da saúde na América Latina 
para lutar contra a desnutrição relacionada a doenças. 

2016
O Screening Day na América Latina foi um marco importante para obter 
dados sobre a prática nutricional diária de 116 hospitais participantes, além do 
status nutricional de 1.053 pacientes gravemente doentes.

2017/2018
Agora o programa Concessão de pesquisa leva o compromisso a um novo nível, 
fornecendo recursos para permitir pesquisa adicional para defender a nutrição 
clínica adequada.  

Para saber mais, visite unitedforclinicalnutrition.com.
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Observe

Este folheto faz parte de um pacote de informações para informá-lo sobre o programa Concessão de pesquisa sobre 
nutrição parenteral na América Latina, que também inclui o “Formulário de candidatura à concessão” e as informações 
de candidatura à concessão. 

Visite unitedforclinicalnutrition.com para obter todo o kit e para obter mais informações.
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