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TEXTO TEMÁTICO

PRIORIDADES DE PESQUISAS PARA O SUS NO ESTADO DA BAHIA

Joana Angélica Oliveira Molesinia

Resumo 

Ao entender que a Ciência e a Tecnologia são importantes indutores para 

a melhora nas condições de vida da população, o Brasil, por meio do Ministério da Saúde, 

formulou a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a Agenda Nacional 

de Prioridade de Pesquisas em Saúde. Com estas ações espera-se que a produção de 

conhecimento científico subsidie as Políticas de Saúde. O Programa de Pesquisa para o SUS, 

Gestão Compartilhada em Saúde (PP/SUS), objetiva financiar pesquisas em temas prioritários 

de saúde. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), em parceria com a Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), tem desenvolvido ações para a definição 

de prioridades de pesquisa no estado. Em 2008, foram realizados quatro seminários com 

participação de gestores do SUS, profissionais de saúde, Conselheiros de Saúde, professores 

e pesquisadores da área de saúde. Foram identificadas as prioridades de pesquisa, tendo 

em vista as cinco Linhas de Ação da Política Estadual de Saúde para o período 2008/2011. 

Como resultado, a Fapesb lançou o edital PPSUS 2008/2009, permitindo aos pesquisadores 

apresentarem projetos com linhas de pesquisa identificadas como prioritárias para a Bahia.

Palavras-Chave: Prioridades em pesquisas. Formulação de políticas. Política de saúde.

RESEARCH PRIORITIES FOR THE UNIQUE HEALTH SYSTEM IN THE STATE OF BAHIA

Abstract

Brazil implemented the National Policy on Science, Technology, and Innovation 

in Health through the Ministry of Health as part of the National Agenda of Priorities in Health 

Research. This action was a result of the understanding that science and technology are 

important for the improvement of life conditions in Brazil. It is expected that through these 

actions the scientific knowledge production subsidize the politics on health. The Research
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Plan for the Unified Health System (SUS), a joint venture in health (PP/SUS) aims to finance 

research in priority themes for health. The Health Department of Bahia (SESAB) together with 

the Foundation for Research of The State of Bahia (FAPESB) have been developing actions 

to define the priorities of research in Bahia. In 2008 four seminars were done with the 

participation of SUS, health care professionals, health counseling, professors and researchers. 

The priorities for research were identified taking into account the five line of actions of the 

state politics for health for 2008/2011. As a result FAPESB launched the public announcement 

PPSUS 2008/2009, which allowed the researchers to present projects with the lines of actions, 

identified as priorities for Bahia.

Key words: Research priorities. Politics formulation. Politics of health.

PRIORIDADES EN LAS INVESTIGACIONES PARA EL SUS EN EL ESTADO DE LA BAHIA

Resumen

Al entender que la ciencia y la tecnología son importantes inductores para 

mejorar las condiciones de vida de la población, Brasil, a través del Ministerio da la Salud, 

formuló la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud y la Agenda 

Nacional de Prioridades en Investigaciones en Salud. Con estas acciones se espera que 

la producción del conocimiento científico subsidie las políticas de salud. El Programa de 

Investigaciones para el SUS, Gestión Compartida en Salud (PP/SUS), objetiva financiar 

investigaciones en temas prioritarios en salud. La Secretaría de la Salud del Estado de la Bahía 

(Sesab), en convenio con la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de la Bahía 

(Fapesb), ha desarrollado acciones para la definición de prioridades en las investigaciones en 

el estado. En 2008 fueron realizadas cuatro seminarios con la participación de gestores del 

SUS, profesionales de la salud, consejeros de la salud, profesores e investigadores del área de 

la salud. Fueron identificadas las prioridades de la investigación, llevando en consideración 

las cinco Líneas de Acción de la Política Estadual de Salud para el período 2008/20011. 

Como resultado la Fapesb publicó la convocatoria PPSUS 2008/2009, permitiendo a los 

investigadores presentar proyectos dentro de las líneas de investigación identificadas como 

prioritarias para la Bahía. 

Palabras-Clave: Prioridades en investigaciones. Formulación de políticas. Política de salud.
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INTRODUÇÃO

A Ciência, Tecnologia e Inovação (C&TI) constitui importante vetor de promoção 

do desenvolvimento socioeconômico, seja pela capacidade de gerar novos conhecimentos 

que possam ser incorporados a bens e serviços, seja pelo potencial de alterar a base 

produtiva, os padrões de consumo e as condições de vida das populações.1,2,3 Nesse sentido, 

as ações e políticas de C&TI, enquanto instrumentos de transformação, devem articular-se 

com as outras políticas, convergindo esforços para a solução de problemas que repercutam 

na melhoria da qualidade de vida da população, principalmente em países como o Brasil, que 

apresentam altos índices de desigualdade social.1

O papel das pesquisas nos sistemas e serviços de saúde, principalmente em 

países em desenvolvimento, tem sido foco de debates internacionais a partir dos anos 1990.4,5 

Em consequência, a Organização Mundial de Saúde (OMS) assumiu a pesquisa em saúde 

como tema central no Relatório sobre a Saúde do Mundo 2004.1 Por outro lado, o Council 

on Health Research for Development (COHRED) e o Global Forum for Health Research têm 

conduzido o processo de aproximação entre pesquisadores e os temas de interesse da gestão 

pública em saúde.4,5

Uma das discussões levantadas nesses fóruns é a dissociação entre a carga 

de doenças das populações desfavorecidas e a concentração do investimento global em 

pesquisa em saúde nos problemas do mundo industrializado. Menos de 10% dos recursos 

para a pesquisa em saúde destinam-se às doenças ou condições responsáveis por 90% da 

carga global de doenças. Por outro lado, chamam a atenção para a constatação de doenças 

negligenciadas, contra as quais as intervenções atuais são insuficientes ou economicamente 

inviáveis para os países ou populações afetadas.6,7.

Com base nessas constatações, o Global Forum for Health Research lidera um 

processo de consenso para construir uma agenda de prioridades de pesquisa em saúde, visando 

superar a escassez e/ou a inadequação de recursos, bem como a distância entre a produção e o 

uso do conhecimento científico para responder às necessidades de saúde da população.

O sistema de C&TI brasileiro evoluiu significativamente a partir da década de 1960, 

construindo um parque de pesquisa expressivo em termos comparativos com os países que 

apresentavam processo de industrialização semelhante.2 Entretanto, o sistema de pesquisas ainda 

carece de indução e direcionamento para as necessidades sociais e econômicas do país.1,8,9

O Brasil, na área da pesquisa em saúde, tem feito esforços para construir uma 

agenda que subsidie a política do setor. Um dos marcos foi a 1ª Conferência de Ciência e 

Tecnologia e Inovação em Saúde, realizada em 1994, ao estabelecer, em seu relatório final, 
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que a política de pesquisa em saúde é um componente da Política Nacional de Saúde,10 

complementado pela instituição do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Ministério da Saúde, em 2003. Este órgão tem como objetivo promover a convergência entre 

a produção científica a as necessidades de saúde da população, conforme as diretrizes da 

Política Nacional de Saúde. Destaca-se também a Política Nacional de Ciência, Tecnologia 

e Inovação em Saúde (PNCTIS) e a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

(ANPPS) como marcos institucionais resultantes da 2ª Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde, realizada em 2004.4,8,11,12

Em consonância com a PNCTIS, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

(Sesab) tem atuado em pareceria com outras instituições, visando apoiar projetos de 

pesquisa que promovam o desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde. 

Para tanto, desde 2004, coordena o processo de definição de prioridades de pesquisas em 

saúde, posteriormente financiadas pelo Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS): Gestão 

Compartilhada estadual. Este ensaio é um relato da experiência que culminou na seleção de 

linhas de pesquisa para compor o edital lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa da 

Bahia (Fapesb) para o financiamento pelo PPSUS nos anos de 2009 e 2010.

ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO DA AGENDA DE PRIORIDADE

DE PESQUISA EM SAÚDE

O processo de construção de uma agenda de prioridades de pesquisa deve ser 

elaborado com a participação de profissionais da saúde, pesquisadores e representantes de 

outros segmentos da sociedade, no entendimento de que uma agenda de pesquisa, para ser 

bem-sucedida, deve decorrer de consenso político e técnico entre múltiplos atores.8,13

Uma discussão que vem no bojo do processo de construção de agendas é o uso 

dos resultados de pesquisas apontadas como prioritárias para subsidiar todas as etapas das 

políticas públicas. Autores3,14 salientam que a formulação de políticas e o uso de evidências 

científicas para as decisões tomadas compõem um processo complexo, por envolver vários 

atores sociais e, consequentemente, um leque de interesses diversificados. 

Artigo de pesquisa em saúde14 conclui que há necessidade de ampliar os 

espaços democráticos para permitir a participação de diferentes atores, em especial os 

tradicionalmente excluídos, no processo de definição de políticas em todas as suas etapas. 

Para o autor: “[...] não há, portanto, nenhuma contradição entre, por um lado, a promoção 

de políticas baseadas em evidência, por outro, a ampliação da participação social na definição 

das mesmas, pois ambos os processos se reforçam.”14:342 Esta participação deve ser sustentada 
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por mecanismos capazes de apoiá-la com informação, visando superar a assimetria de 

conhecimento entre os diferentes segmentos representados.

Para subsidiar esse processo de formação de consenso, o Global Forum for 

Health Research13:37 desenvolveu uma ferramenta que permite “[...] organizar, apresentar e 

resumir as evidências constatadas, possibilitando identificar prioridades de pesquisa em saúde 

a partir das lacunas do conhecimento”.

Denominada de “Matriz Combinada: um instrumento para definição de 

prioridades de pesquisa em saúde (CAM)”b, esta ferramenta define duas dimensões: uma 

econômica, contendo cinco variáveis – carga de doença, determinantes/fatores de risco, nível 

atual do conhecimento, custo-efetividade e fluxo de recursos; e uma institucional, com quatro 

grupos entre atores e fatores – indivíduo, família e comunidade; Ministério da Saúde e outras 

instituições de saúde; outros setores e políticas macroeconômicas.13 Esta Matriz tem sido 

utilizada para programas que envolvem vários países ou continentes e planos nacionais. No 

Brasil, o Ministério da Saúde (MS) tem utilizado para definições de prioridades de pesquisas 

com financiamento de âmbito nacional, como também tem estimulado seu uso pelos estados 

na definição das prioridades locais.

No contexto da consolidação do papel da C&TI em Saúde como importante 

instrumento da construção de uma Política Nacional de Saúde, o MS, por meio da Secretaria 

de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e do Departamento de Ciência e 

Tecnologia (Decit), desenvolveu novos modelos de gestão dos recursos para o processo de 

produção e aplicação do conhecimento, buscando a racionalização dos investimentos e a 

otimização dos resultados das pesquisas e desenvolvimento tecnológico.7,15 Em um desses 

modelos, redimensionou a relação entre as secretarias estaduais da Saúde (SES), as Fundações 

de Amparo e/ou Apoio à Pesquisa (FAP), com o estabelecimento de parceria na promoção do 

desenvolvimento científico e tecnológico em seus estados mediante o programa descrito a seguir.

O Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada faz parte do conjunto 

de ações de C&TI do Ministério da Saúde (MS) em parcerias com outros setores desde 

2001. A primeira etapa tem início com a participação de dez estados, ampliando suas ações 

em 2004 para todos os estado da federação. Este programa tem como objetivo financiar 

pesquisas em temas prioritários para a saúde. No seu formato de gestão compartilhada, 

estão envolvidos o próprio Ministério da Saúde, por meio do SCTIE/Decit, o Ministério de 

Ciência e Tecnologia, pelas ações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

b The Combined Approach Matrix (CAM): a priority-setting tool for health research. A versão original foi traduzida para o 
português, pelo Ministério da Saúde, embora se mantenha a sigla CAM para referir este documento.
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Tecnológico (CNPq), as SES e FAP de cada estado.7,15 Nesse programa, subjaz à distribuição 

dos recursos o propósito de reduzir as desigualdades de financiamento de pesquisas entre os 

estados. O programa é executado de forma descentralizada, devendo cada estado definir suas 

prioridades, de acordo com peculiaridades locais e em consonância com a ANPPS.4,16 

Na sua operacionalização, o PPSUS atribui às SES o papel de coordenação do 

processo de definição das prioridades estaduais para investimentos em ciência e tecnologia 

em saúde (C&TS). Por outro lado, confere às FAP o papel de catalisador do processo, 

mediante o lançamento dos editais, com vigência de dois anos.7

EVOLUÇÃO DO PP/SUS NA BAHIA

Em paralelo à definição de prioridades nacionais, ocorreu um movimento 

de construção de prioridades locais.8 Nessa direção, o governo da Bahia dispôs-se a atuar 

sinergicamente com o Ministério da Saúde, contribuindo para a integração entre o Sistema 

Nacional de Saúde e o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.

A institucionalização das ações de C&TI na estrutura administrativa da Sesab 

propiciou uma relação mais efetiva com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Estado da Bahia (SECTI) e a estrutura de fomento a pesquisa a ela ligada, a Fundação de 

Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). A Sesab assumiu a coordenação do processo 

de definição de prioridades de pesquisas em saúde, visando selecionar as pesquisas a serem 

financiadas pelo PPSUS.

O início se deu com a assinatura de um convênio entre a Fapesb, o MS e a 

Sesab, em 2002, denominado de Gestão Compartilhada em Ciência e Tecnologia em Saúde: 

Fomento à Pesquisa. O convênio continha três ações: infraestrutura, que permitiu a aquisição de 

equipamentos de informática para viabilizar o funcionamento do Núcleo de C&T em saúde na 

Sesab e para a gestão do projeto na Fapesb; capacitação, ocasião em que foram executados dois 

cursos de elaboração de projetos de pesquisa; e, finalmente, o fomento à pesquisa.

Para a ação de fomento à pesquisa foi lançado um Edital com enfoque na 

Agenda Estadual de Saúde e no Plano Estadual de Saúde (PES) 2004/2007, que culminou no 

financiamento de treze projetos de pesquisa. No entanto, o uso de tais documentos como ponto 

de partida para a construção do edital permitiu a definição de temas de pesquisa muito amplos.

Em 2004, o PPSUS ampliou suas linhas de pesquisa, com base na Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. Como resultado do edital, financiaram-se 

dezessete projetos de pesquisa.
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O ano de 2006 caracteriza-se pelo aperfeiçoamento do processo e do método 

para a definição das prioridades de pesquisa em saúde. Para a construção do edital, 

utilizou-se a Matriz Combinada (CAM), já traduzida para o português, com a assessoria da 

equipe do MS/ SCTIE/Decit. A aplicação da CAM aconteceu em uma Oficina de Trabalho, 

com a participação de vários representantes de universidades e faculdades do estado da 

Bahia e profissionais da rede de serviços da Sesab. Os formulários com as matrizes foram 

encaminhados pela equipe do MS, que acompanharam toda a oficina, com o propósito de 

treinar as equipes estaduais no uso da CAM. Os participantes foram divididos em grupos 

que iniciaram os trabalhos com base nas prioridades da política estadual de saúde expressas 

na Agenda Estadual de Saúde e no PES 2004/2007, além da ANPPS. O edital do PPSUS 

2006/2007 resultou em trinta e seis projetos de pesquisas financiados.

Por diretriz do PPSUS realizaram-se dois seminários para a consolidação de cada 

edital. Um, para a apresentação dos resultados preliminares; o outro, com o resultado final de 

todas as pesquisas, tendo como público os profissionais da saúde, professores, pesquisadores e 

estudantes, para divulgação do conhecimento produzido.

O PPSUS, por ter vigência de dois anos para cada edital, tem uma característica de 

pesquisa operacional de curto prazo, o que poderia facilitar uma articulação entre produção de 

conhecimento e os serviços de saúde, permitindo a aplicação imediata dos resultados. Entretanto, 

ainda existe uma distância entre o que é produzido pelas pesquisas e o que é absorvido na 

prática da gestão ou da atenção a saúde. Como fatores determinantes da não utilização, aponta- 

-se a inadequação do conhecimento produzido às demandas ou não estarem disponíveis em 

sistemas de informação acessíveis aos profissionais dos serviços de saúde e à sociedade.

Para buscar, cada vez mais, coerência entre os temas de pesquisa e as 

demandas prioritárias, mesmo considerando que a CAM seja uma ferramenta para estimular 

as discussões e a produção dos consensos, no edital 2006/07 do PPSUS na Bahia, a equipe 

estadual que coordenou o processo sentiu necessidade de aprimorar as discussões na 

definição das prioridades de pesquisa. Um fator importante foi a necessidade de ampliar os 

atores na construção do consenso. 

DEFINIR PRIORIDADES DE PESQUISA: OPÇÃO DE FAZER DIFERENTE

O processo de definição de prioridades na Bahia foi modificado com os objetivos 

de: ampliar a diversidade de atores, levando em conta grupos de pesquisa e problemas regionais 

de pesquisa em saúde; aprimorar um método que ajudasse a apontar temas relevantes e 

especificar problemas de pesquisa que preenchessem as lacunas no conhecimento.
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Em primeiro lugar, adaptou-se a CAM, permitindo uma discussão direta na 

definição de prioridades. Para tanto, foi realizada uma oficina de trabalho com técnicos da 

Sesab, da Fapesb, do MS/Decit e de mais dois estados que tinham experiência na construção 

de consenso de prioridades. O resultado foi o desenho dos formulários a serem utilizados nos 

Seminários seguintes, para a definição das prioridades de pesquisa.

Para o edital do PPSUS 2008/2009, foram realizados quatro seminários de 

prioridades de pesquisa para o estado da Bahia, de forma descentralizada, nas cidades de 

Ilhéus, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Salvador. A escolha desses municípios deveu- 

-se à existência de universidades federais, estaduais e privadas locais, com oferta de curso de 

saúde e grupos de pesquisa ativos e envolvidos com os problemas regionais. 

Também foi estimulada a participação, além dos pesquisadores e profissionais 

da saúde, de outros professores não envolvidos em pesquisas, de gestores municipais da 

saúde e de membros dos conselhos municipais de saúde. Devido ao limite no número de 

participantes, foram convidados apenas os conselheiros municipais de saúde dos municípios 

sede das Diretorias Regionais de Saúde (Dires).c Esta mudança permitiu ampliar a discussão 

com a presença de atores da sociedade, como também estimular grupos de pesquisa de 

Unidades de Ensino regionais na produção de pesquisa, já que esses podem formular 

questões de investigação específicas para sua região.

Foi enviado um convite, com um mês de antecedência, solicitando aos 

participantes que discutissem previamente, com base em um roteiro, os problemas e as 

perguntas de pesquisas identificadas na região. Ressaltava-se, no texto, que as discussões 

iniciariam com base nos eixos norteadores: as Linhas de Ação da política estadual de Saúde 

para o período 2008/2011; componentes da Agenda Estratégica de Saúde, formulada 

com base nas diretrizes setoriais e na escuta ativa das demandas sociais realizada no 

PPA-Participativo e nas Conferências de Saúde; e do novo ordenamento proposto pelo Pacto 

da Saúde, nas suas dimensões Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão, 

que estabelece as responsabilidades das três esferas do governo.

Assim, partindo das cinco linhas de ação do governo estadual para saúde 

– Gestão Democrática, Solidária e Efetiva do SUS; Gestão do Trabalho e da Educação 

Permanente em Saúde; Vigilância de Riscos e Agravos à Saúde Individual e Coletiva; Atenção 

à Saúde com Equidade e Integralidade; Expansão, Intervenção e Inovação Tecnológica em 

Saúde –, indicava-se que deveria ser preenchida uma MATRIZ 1 para cada linha de ação.

c As Dires são instâncias que representam as Sesab em 31 regiões do estado.
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Nestas deveriam ser identificados, no máximo, três problemas por linha, que precisavam ser 

superados e que incluíssem lacuna de conhecimento. Isto significava que deveriam ser listados 

apenas aqueles que dependiam ou poderiam ser solucionados por meio de pesquisas. A 

Figura 1 apresenta o modelo da citada matriz.

MATRIZ 1 – Instituição:_________________________________

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Linha de Ação: 

Problemas Pergunta de pesquisa

A.

B.

C.

Figura 1. Modelo da Matriz 1

Seguindo a orientação, cada instituição fez uma discussão interna e os cinco 

formulários da MATRIZ 1 foram levados pelo representante para os seminários.

Para dar suporte às discussões no seminário e superar o desafio de construir um 

consenso entre atores com tanta diversidade, sobre um assunto que é “privativo” do meio 

acadêmico, foram treinados monitores. Observou-se que a presença dos monitores e dos 

pesquisadores permitiu a troca de experiência entre todos os membros e a configuração de 

um espaço de discussão com participação efetiva. Acredita-se, portanto, que, para garantir 

a participação da sociedade em qualquer uma das etapas das políticas públicas, não basta 

ter uma definição legal, como no Brasil, mas é preciso criar condições para que todos os 

segmentos da sociedade estejam presentes e sejam parceiros nas decisões.

O SEMINÁRIO

Os seminários realizaram-se em quatro turnos e seguiram cinco passos. Iniciou 

com um turno de explanações de técnicos da Sesab e da Fapesb, com a presença de todos, 

sobre a Análise de Situação de Saúde do Estado; as Linhas de Ação e os compromissos 

para o Plano Estadual de Saúde 2008/2011 e o perfil de Grupos de Pesquisa em Saúde no 

Estado, constituindo o primeiro passo. “A avaliação da situação de saúde é um processo de 

análise e síntese para caracterizar, medir e explicar os perfis epidemiológicos e os processos 

de saúde-doença da população, bem como conhecer as respostas sociais organizadas frente 
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aos mesmos.”8:7 Com essas apresentações, os participantes inteiraram-se das informações do 

Estado, entretanto as análises derivam dos bancos de dados oficiais e, portanto, não captam 

os  problemas que não estão nos bancos de dados nacionais.17 Outros problemas surgiram 

nos grupos apresentados na MATRIZ 1, seja porque apresentam uma abrangência local, que a 

análise do estado não revela, seja porque não estão nos registros oficiais.

Após as explanações, foram formados cinco grupos de, no máximo, vinte 

pessoas, respeitando-se as preferências dos participantes sobre o tema, mas com algumas 

negociações para garantir uma composição variada de atores presentes.

Antes de iniciar a discussão, foi eleito um coordenador e um relator, que, 

apoiados por um monitor, atuaram, nos quatro passos, nos seguintes papéis: COORDENADOR 

– responsável pela condução dos trabalhos no grupo; RELATOR – com a atribuição de anotar 

os resultados das discussões e apresentar na plenária final; MONITOR – designado pela Sesab 

– foram treinados para facilitar o trabalho do grupo com esclarecimentos sobre a metodologia, 

para dar suporte nas discussões e auxiliar o relator no preparo da apresentação.

Na sequência, iniciou-se o segundo passo. Cada representante leu os 

problemas trazidos na MATRIZ 1, com direito a argumentação para tornar clara a sua 

importância. Dentre esses, foram eliminados os problemas entendidos pelo grupo como 

de intervençãod ou similares. Os restantes foram listados em papel, colados na parede ou 

inseridos em computador e apresentados no datashow, para que todos pudessem visualizar. 

Os problemas identificados com lacunas de conhecimento que pudessem se 

transformar em uma pergunta de pesquisa foram transcritos para o campo (A) na MATRIZ 2, 

iniciando-se o terceiro passo (Figura 2).

MATRIZ 2 – LISTAGEM E PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS

Linha de ação:

Problema (A) Magnitude (B) Gravidade (C)
Insuficiência do 
conhecimento 
para a solução 
do problema

Total (F)

Figura 2. Modelo da Matriz 2

d Problemas de intervenção – são os que necessitam, basicamente, de desenvolvimento de ações e já existe conhecimento 
produzido para resolvê-los.16
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Em seguida, com o apoio de um flip chart, os componentes do grupo atribuíram 

notas para cada problema, de acordo com os critérios de avaliação: Magnitudee, Gravidadef 

e Insuficiência do conhecimento para a solução do problema.g As notas deveriam variar de 1 

a 3, sendo retirada a média aritmética de cada critério e lançada na MATRIZ 2, nos campos 

(B), (C) e (D). Em seguida, a nota final de cada problema correspondeu à soma das médias das 

notas de cada critério, sendo transcrita no campo (F). Neste passo, não foram recomendadas 

mais discussões sobre os problemas. 

No quarto passo, foram transcritos para o campo (A) da MATRIZ 3 (Figura 3) 

apenas os 5 problemas com as maiores notas, sendo a linha de corte da nota final IGUAL 

ou SUPERIOR a 6,3 (70%). Quando houve empate, uma nova “rodada” de negociação foi 

necessária para completar os cinco problemas que constaram na matriz.

MATRIZ 3 – DEFINIÇÃO DE LINHAS DE PESQUISA

Linha de ação:

Problemas (A) Linhas de Pesquisa (B)

1 - 1.

2.

2 - 1.

2.

3 - 1.

2.

4 - 1.

2.

5 - 1.

2.

Figura 3. Modelo da Matriz 3

Para o preenchimento do campo (B) da Matriz 3, o grupo foi estimulado pelo 

monitor a discutir, refletindo sobre as questões: Quais conhecimentos são necessários para 

e Magnitude: “[...] se refere ao ‘tamanho do problema’, e pode ser dimensionada em função do volume da ação atingida 
pelo mesmo”18:45 ou, ainda, “[...] doenças com elevada frequência que afetam grandes contingentes populacionais, que 
se traduzem pela incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais de vida perdidos”.19:7  

f Gravidade: “[...] urgência do problema (morbidade, mortalidade, incapacidade, custos sociais e/ou econômicos).”20:4

g Insuficiência do conhecimento para a solução do problema: identificar se a base de conhecimento disponível, levando 
em consideração a existência e aplicabilidade do conhecimento, tem potencialidade para resolver o problema. Este 
termo foi adaptado dos formulários aplicados para priorização na Bahia do edital PP/SUS 2006/07, construído com a 
contribuição e discussão da Equipe Técnica do MS/Decit.



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.36, n.1, p.66-81 

jan./mar. 2012 77

contribuir na solução do problema? Quais conhecimentos já existem? Quais as lacunas de 

conhecimento? Existe capacidade instalada no estado para o desenvolvimento da linha de 

pesquisa escolhida?

Ressalta-se, no preenchimento deste campo, a contribuição dos pesquisadores 

como os atores com acumulação de conhecimento nessas questões, por estarem mais 

próximo dessas discussões no dia a dia. Entretanto, observaram-se construções de consenso 

que chamaram a atenção da equipe de monitores, tais como o diálogo entre uma 

pesquisadora – que defendia um estudo para identificar a intensidade de raios solares nas 

diversas horas do dia em uma região litorânea que desenvolve atividade pesqueira e de 

agricultura – e um representante dos sindicatos de pescadores, que a ela se aliou na defesa do 

estudo, por vislumbrar que a divulgação dos resultados da pesquisa em uma rádio comunitária 

poderia orientar pescadores sobre o momento de intensificar o uso de protetores de raios 

solares, abrigar-se na sombra ou colocar o chapéu. 

Destaca-se também o uso da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa no 

suporte à construção das linhas de pesquisa, já que essa tem uma amplitude de possibilidades 

dentro de vários temas. A sua consulta favoreceu maior agilidade no trabalho do grupo que, 

em alguns temas, assumiam a mesma formulação colocada nessa agenda.

Com os resultados de cada grupo, finalizou-se o seminário no quinto passo, que 

reuniu todos os grupos em um auditório para a plenária final. Ocorreu, então, a apresentação 

dos resultados nas cinco linhas de ação, socializando-se a produção de cada grupo.

Os resultados dos quatro seminários descentralizados foram consolidados pela equipe 

da Sesab que, em parceria com técnicos a Fapesb e MS/Decit, fizeram o ajuste final, mantendo os 

conteúdos, mas juntando linhas que se aproximavam ou que estavam repetidas entre regiões.

Foi lançado o edital PPSUS 2008/2009 para a Bahia nas cinco linhas de ação do 

governo para saúde, cada uma delas com suas linhas de pesquisa: GESTÃO DEMOCRÁTICA, 

SOLIDÁRIA E EFETIVA DO SUS, com 14 linhas de pesquisa; GESTÃO DO TRABALHO E DA 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, com 21 linhas de pesquisa; VIGILÂNCIA DE RISCOS 

E AGRAVOS À SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA, com 20 linhas de pesquisa; ATENÇÃO 

À SAÚDE COM IGUALDADE E INTEGRALIDADE, com 32 linhas de pesquisa; EXPANSÃO, 

INTERVENÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE, com 36 linhas de pesquisa. 

Chama-se a atenção para a linha de ação relacionada à gestão, que apresentou 

o menor número de temas para pesquisa. Esta situação também se verificou nos seminários, 

quando se constatou o menor número de membros nos grupos de discussão. Talvez seja 

consequência de menor número de grupos de pesquisa com linhas de pesquisa para este 
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tema. Este fato, associado à pouca participação dos gestores municipais nos seminários, pode 

estar evidenciando a necessidade de estratégias para estimular a participação de gestores na 

definição de prioridades de pesquisa com vistas a diminuir a distância entre a produção do 

conhecimento e sua utilização na solução de problemas de saúde da população.

O PPSUS lança editais nacionais que contemplam grupos de pesquisa mais 

consolidados. Entretanto, espera-se que os editais estaduais tenham o potencial de induzir o 

desenvolvimento de pesquisas nos Temas/Linhas de Pesquisa apontados como prioritários, para 

que, na ocasião do lançamento do Edital, os grupos de pesquisas de cada estado sejam capazes 

de apresentar seus projetos e realizar as pesquisas sobre temas que já estejam em estudo.

Fica ainda outro desafio; o de avaliar os temas do Edital que não tiveram 

propostas ou que os projetos apresentaram fragilidades para garantir a excelência necessária 

a uma pesquisa. Esta avaliação permitirá aos órgãos formadores de pesquisadores e 

fomentadores de pesquisas desenvolver mecanismos para superar essa situação. 

Almeja-se, com esse encaminhamento da definição das prioridades, que 

os grupos de pesquisas sejam capazes de gerar conhecimentos, buscando a permanente 

adequação da produção científica e tecnológica às necessidades do SUS, além de diminuir a 

lacuna entre a produção de conhecimentos e a sua aplicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que a institucionalização da C&TI na Sesab e nos municípios é 

uma estratégia fundamental para a geração de atividades planejadas, que ofereçam suporte 

técnico para as decisões relacionadas às políticas de saúde estaduais e municipais, de maneira 

contínua, baseados em estudos direcionados para essa área. Entretanto, a pouca participação 

dos gestores no processo de definição de prioridades de pesquisas chamou a atenção, o 

que pode indicar pouca expectativa na possibilidade de que a utilização dos resultados de 

pesquisa para saúde possa auxiliar a gestão.

Na tentativa de superar a deficiência de metodologias para definir prioridades 

de pesquisa para saúde, a experiência da Bahia tem conseguido aprimorar a metodologia 

para apontar as prioridades “das prioridades”, já que os recursos são escassos e a lista de 

prioridades do SUS, mesmo para a pesquisa, sempre é muito grande e diversificada.

Com a descentralização dos seminários, espera-se aumentar a participação de 

Grupos de Pesquisa das Universidades/Faculdades Regionais na concorrência aos editais, de 

modo a possibilitar que sejam contempladas as diferenças de prioridades regionais na seleção 

das pesquisas a serem financiadas. Neste sentido, um efeito não previsto, mas verificado 
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durante os seminários, foi a articulação entre professores, pesquisadores e profissionais de 

saúde que, nos intervalos (paradas para o café, final de tarde, hospedagem no mesmo local), 

conversavam e negociavam ocorrência de mais integração entre o ensino e os serviços de 

saúde para a realização de pesquisas.

Nessa experiência, destaca-se a aprendizagem de como ampliar espaços 

de negociação e a afirmação da viabilidade de uma discussão ampliada entre atores com 

expectativas e saberes diversificados.

Tratar de uma temática que parecia dizer respeito diretamente a pesquisadores 

gerou certa inquietação no início do seminário, mas, no decorrer do trabalho, observou-se 

que os resultados remetem às vivências de cada participante do grupo nas discussões 

produzidas. Então, à medida que as discussões avançavam, a temática de prioridades e 

pesquisa fazia maior sentido, e os participantes do grupo demonstravam interesse pelo 

assunto abordado, fazendo daquele encontro um exercício de prática reflexiva. Desta forma, 

ao propor um processo com ampliação de atores, abriu-se espaço para maior visibilidade, 

por parte da sociedade, sobre a importância da temática, uma vez que lhes foi possibilitado 

contribuir na definição, entendendo que é tão importante realizar a pesquisa para saúde 

quanto definir uma agenda de prioridades para essas. 

Considera-se que o processo de definição de prioridades caracterizou-se como 

um momento fundamental no direcionamento de pesquisas para a saúde no estado da Bahia. 

Além disso, essa experiência contribuiu para maior compreensão e socialização da temática 

pesquisa para saúde, bem como para o fortalecimento do vínculo entre pesquisadores, 

serviços e sociedade. 

Destarte, no que concerne à distribuição social de conhecimentos e habilidades, 

parece que estão maduras as condições para o enriquecimento da pesquisa com esse novo 

tipo de prática. Por outro lado, para que os objetivos propostos sejam alcançados, outra 

tarefa árdua será, sem dúvida, interagir com a cultura político-administrativa para utilizar os 

resultados das pesquisas na gestão das políticas e programas de saúde em todas as suas etapas.
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