O Instituto de Ciências da Saúde e Meio
Ambiente (Health and Environmental
Sciences Institute – HESI) reúne
cientistas da academia, governo, indústria
e ONGs ao redor do mundo para garantir
a saúde e a segurança das pessoas e do
nosso meio ambiente.

AVANÇANDO

A CIÊNCIA
A ciência está avançando em um ritmo rápido, e desenvolver confiança e consenso
em torno dos mais recentes avanços pode ser um desafio. Entretanto, esses avanços
também apresentam oportunidades incríveis de usar novos dados, descobertas de
pesquisa e descobertas científicas para proteger melhor a saúde humana e ambiental.
O HESI descobriu que, trabalhando colaborativamente, a comunidade científica pode
aproveitar melhor novas oportunidades para aumentar a eficiência e precisão com
que enfrentamos os desafios de segurança enfrentados pelo homem e pelo ambiente.
Como uma organização sem fins lucrativos independente, o HESI é capaz de reunir
as equipes corretas, fazer as perguntas de pesquisa certas e estruturar as abordagens
e estudos adequados para que as novas soluções disponíveis informem a tomada
de decisão de cientistas dos setores privado e público. A pesquisa conduzida por
equipes do HESI destina-se a transformar princípios científicos em soluções testadas
que podem ser aplicadas extensamente para beneficiar a saúde e o ambiente. O
HESI ajuda a resolver uma ampla gama de questões de saúde pública, incluindo
formas de melhorar a segurança dos medicamentos para os pacientes, proteger o
ambiente e aumentar a segurança dos produtos e alimentos para o consumidor
que usamos todos os dias.
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VISÃO

MISSÃO

CRIAMOS SOLUÇÕES BASEADAS
NA CIÊNCIA PARA UM MUNDO
SUSTENTÁVEL E MAIS SAUDÁVEL.

IDENTIFICAMOS E RESOLVEMOS
DESAFIOS GLOBAIS DE SAÚDE E
MEIO AMBIENTE.

FORNECER reguladores com ciência sólida para
decisões melhores e mais informadas.

CRIAR um ambiente colaborativo onde cientistas da academia,
governo, indústria e ONGs se reúnem para encontrar soluções
que melhorem a segurança ambiental e de saúde.

SER o líder reconhecido em reunir equipes
multidisciplinares para resolver desafios científicos
em torno da avaliação de risco e segurança.
ENCORAJAR colaboração entre academia,
governo, indústria e cientistas de ONGs.
CRIAR E TESTAR Plataformas tecnológicas e abordagens
científicas que possam ser utilizadas para prever com mais
eficácia os efeitos sobre os seres humanos ou o ambiente.

EM NÚMEROS

ENCORAJAR o desenvolvimento de estudos significativos
que façam as perguntas certas, estruturem a abordagem
adequada e desenvolvam soluções que informem a tomada de
decisões de cientistas tanto do setor público quanto privado.
CRIAR uma base de conhecimento que pode
ser facilmente transferida do laboratório ou da
página do periódico para a vida real.

VALORES
CRIAMOS OPORTUNIDADES
DE COLABORAÇÃO.

+ de 500
CIENTISTAS ATIVOS

Nós nos esforçamos para tornar a solução de problemas
científicos complexos mais eficiente, proporcionando
aos nossos membros o acesso às melhores mentes ao
redor do mundo e encorajando-os a se unirem para
encontrar soluções. Ao reunir pessoas de diferentes
origens, promovemos maneiras inovadoras de analisar
os problemas e melhorar o resultado final.

SOMOS ORIENTADOS POR SOLUÇÕES.

+ de 20
PAÍSES REPRESENTADOS

A ciência que pode ser traduzida para resolver problemas
diários é vista como mais valiosa e compreensível. A
pesquisa conduzida por comitês técnicos do HESI
destina-se a usar princípios científicos para encontrar
e testar soluções reais que podem ser aplicadas
transversalmente pelos campos da ciência.

SOMOS TRANSPARENTES.

+ de 240
ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS

Os dados e achados que os grupos de trabalho do HESI
produzem estão disponíveis publicamente através da
literatura revisada por pares, bancos de dados e outros
meios para que outras pessoas possam usá-los para orientar
sua própria pesquisa e aumentar a eficiência, muitas vezes
reduzindo os prazos do projeto e reduzindo orçamentos.

SOMOS INDEPENDENTES.
www.hesiglobal.org
hesi@hesiglobal.org
Siga-nos no @HESI_Global
1156 15th St NW Second Floor
Washington, DC 2005
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202.659.3306 escritório
202.659.3617 fax

Somos uma organização independente que defende o
uso da ciência na tomada de decisões que afetam a saúde
humana e ambiental nos setores público e privado.

TEMOS COMPROMISSO
COM A EXCELÊNCIA.
Nossos comitês técnicos são responsáveis pelo

trabalho
duro e subestimado dos processos de teste e abordagens
que permitem que dados científicos sejam traduzidos em
soluções que protejam o meio ambiente e a saúde humana.

