II Prêmio Jovem Pesquisador Sepse - 2019
Instituto Mérieux - ILAS
A sepse é um importante problema de saúde pública em todo o mundo. O Instituto Mérieux e
suas entidades estão comprometidos há muitos anos na luta contra as doenças infecciosas e
seu diagnóstico. A fim de proporcionar um incentivo para jovens investigadores promissores
que trabalham em questões de saúde pública relacionadas com doenças infecciosas, o Instituto
Mérieux atribui vários prêmios em todo o mundo a pesquisadores ou clínicos no início de sua
carreira, em reconhecimento de uma grande conquista com impacto significativo no manejo de
estas questões, e em particular no que diz respeito à sepse. Para maximizar a visibilidade de
tal prêmio e garantir uma seleção adequada dos candidatos, o Instituto Mérieux confia na
experiência de associações bem estabelecidas que trabalham em sepse ou outros temas
relevantes em cada país selecionado. O Instituto Mérieux e o Instituto Latino Americano de
Sepse (ILAS) decidiram atribuir em 2019 o II Prêmio Jovem Pesquisador Sepse, de €10.000,
que será entregue a um laureado da América do Sul ou América Central durante o XVI Fórum
Internacional de Sepse em maio de 2019.
Critérios de seleção do laureado
• Pesquisadores / candidatos afiliados atualmente a um hospital ou instituição de pesquisa da
América Central ou do Sul como médico, outros profissionais de saude, pesquisador clínico ou
pré-clínico;
• Menos de 15 anos de experiência em prática clínica ou menos de 10 anos de experiência de
trabalho após a sua qualificação de pós-graduação;
• Envolvimento e contribuição significativa na pesquisa de sepse e / ou na gestão de pacientes
com impacto nacional;
• Os indicadores de impacto podem ser publicação(s) em revistas internacionais proeminentes
e / ou implementação de diretrizes / protocolos que levaram a melhorias significativas nas
seguintes áreas:
o
Desenvolvimento de novas ferramentas / abordagem para o reconhecimento e gestão
da sepse.
o
Impacto regional ou nacional na epidemiologia / mortalidade por sepse demonstrado
por publicações científicas.
o
Melhoria do diagnóstico de etiologia da sepse e administração de antibióticos.
o
Avanço científicos no entendimento da sepse.

Processo de seleção e condições
• As candidaturas para o prêmio devem chegar ao ILAS até 20 de dezembro de 2018.
• Para o prêmio, envie os seguintes documentos EM
secretaria@ilas.org.br
o
o
o
o
o
o

INGLÊS por email para:

Nome completo do candidato e informações de contato (endereço de e-mail e número
do telefone celular)
Um breve CV detalhando a história profissional do candidato e por que sua pesquisa /
estudos merecem o reconhecimento.
Descrição (máximo duas páginas) da pesquisa e/ou projetos clínicos realizados pelo
jovem investigador e que poderiam ser considerados para o prêmio. É fortemente
encorajada a submissão conjunta do(s) referidos artigo(s).
Breve carta de recomendação de um pesquisador sênior no tema explicando por que,
em sua opinião, o jovem investigador deve merecer o prêmio.
Descrição de uma a duas páginas das pesquisas em andamento e futuras realizadas
pelo candidato no campo da sepse.
Uma foto 2x2 do candidato.

• Os membros do conselho científico do ILAS avaliarão as candidaturas e classificarão duas a
três aplicações como adequadas, que serão encaminhadas ao conselho científico do Instituto
Mérieux com suas recomendações para a seleção do laureado. O Instituto Mérieux tem a
prerrogativa de não atribuir qualquer prêmio se nenhuma das propostas atender a qualificação
mínima.
• O Instituto Mérieux notificará ao ILAS o nome do laureado para o ano de 2019. O ILAS
organizará uma cerimônia de premiação durante seu congresso anual a ser realizado em maio
de 2019.
• Para receber o dinheiro do prêmio no valor de €10.000 (dez mil euros), a instituição que
hospeda o laureado ou o ILAS deve se comprometer com um acordo com o Instituto Mérieux.
O dinheiro do prêmio será transferido somente para a instituição do laureado ou ILAS, que
serão responsáveis pela utilização adequada do fundo para pesquisa pelo laureado.

