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Resumo

Estudo de abordagem qualitativa que objetivou avaliar o desenvolvimento de 

projetos financiados pelo Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS) 

na Paraíba, no que diz respeito tanto ao aspecto operacional quanto à gestão dos recursos 

financeiros, a partir da compreensão dos coordenadores. Como estratégia metodológica, 

foi realizado levantamento documental nos editais e relatórios finais de estudos e, ainda, 

entrevista semiestruturada com os coordenadores desses trabalhos. Os dados foram 

triangulados e submetidos à análise de conteúdo, convergindo para as categorias: recursos 

financeiros e trabalho de campo. Coloca-se como um dos desafios para a operacionalização 

do programa na Paraíba otimizar o repasse do recurso e/ou dos instrumentos/equipamentos 

necessários à execução das pesquisas, para que os estudos sejam desenvolvidos em tempo 

hábil, visto que os atrasos tendem a produzir dados que, quando divulgados, podem não mais 

atender às necessidades da população.

Palavras-chave: Política de pesquisa em saúde. Financiamento governamental. Apoio à 

pesquisa como assunto. 
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RESEARCH FOR THE UNIFIED HEALTH SYSTEM (UHS) IN PARAÍBA: IMPLEMENTATION 

AND MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES

Abstract

This qualitative study aimed to assess the development of projects funded by the 

Research Program for the Unified Health System (RPUHS) in Paraíba, with regard both to 

the operational aspect and to the management of financial resources, from the understanding 

of the coordinators. As a methodological strategy, documentary survey was carried out in the 

notices and final reports of studies and even semi-structured interviews with the coordinators of 

these works. The data were triangulated and subjected to content analysis, which converged to the 

categories: financial resources and fieldwork. It is placed as one of the challenges for the operation 

of the program in Paraíba optimizing the transfer of the resource and/or tools/equipment needed 

to carry out research studies that are developed in a timely manner, as the delays tend to produce 

data which, when disclosed, may no longer meet the needs of the population.

Keywords: Health research policy. Financing, government. Research support as topic.

INVESTIGACIÓN PARA EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD EN EL ESTADO DE PARAÍBA: 

IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Resumen

Este estudio, de abordaje cualitativo, tuvo el objetivo de evaluar el desarrollo de 

proyectos financiados por el Programa de Investigación para el Sistema Único de Salud (“Programa 

de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde - PPSUS) en el Estado de Paraíba, tanto en lo referente 

al aspecto operacional como a la gestión de los recursos financieros, a partir de la comprensión 

de los coordinadores. Como estrategia metodológica, el estudio documental se realizó basado 

en licitación y los informes finales de  estudios e incluso entrevista semiestructurada con los 

coordinadores de esos trabajos. Los datos fueron triangulados y sometidos a análisis de contenido, 

convergiendo a las categorías: recursos financieros y el trabajo de campo. Se coloca como uno 

de los desafíos para la operación del programa en Paraíba optimizar la transferencia de recurso 

y/o herramientas/aparatos necesarios para la realización de la investigación, para que los estudios 

se desarrollen en tiempo suficiente, ya que los retrasos tienden a producir datos que, una vez 

divulgados, ya no pueden satisfacer las necesidades de la población.

Palabras-clave: Política de investigación en salud. Financiación gubernamental. Apoyo a la 

investigación como asunto.
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INTRODUÇÃO

O Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: gestão 

compartilhada em saúde (PPSUS) foi desenvolvido com o intuito de financiar 

pesquisas em temas prioritários para a saúde da população brasileira, contribuir para 

o aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS) e promover o desenvolvimento 

científico e tecnológico em saúde em todos os Estados da federação.1 Sendo assim, 

objetiva contribuir para o fortalecimento do esforço nacional em ciência, tecnologia e 

inovação em saúde, definida na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em 

Saúde, por meio de parcerias entre instituições públicas de fomento à pesquisa em saúde 

e da capacidade de gestão de ciência e tecnologia nos Estados. Nesse sentido, orienta-se 

que cerca de 5% do valor total do convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa (FAP) 

seja destinado ao programa no Estado.2

O PPSUS envolve parcerias entre a esfera federal, por meio do Ministério 

da Saúde, e a esfera estadual, por intermédio das FAPs, com o objetivo de apoiar 

financeiramente o desenvolvimento de pesquisas que visem contribuir para a resolução 

dos problemas prioritários de saúde da população brasileira, além de favorecer 

a democratização do conhecimento científico em todas as unidades federativas, 

priorizando a gestão compartilhada de ações e apontando o fortalecimento da 

capacidade de gestão do SUS.3

Os projetos financiados pelo PPSUS são observados por meio de atividades 

de acompanhamento e avaliação, no sentido de assegurar a socialização dos resultados 

e promover a sua incorporação nas estratégias de intervenção nos problemas de saúde. 

São utilizadas, para tanto, emissão de relatórios técnico-científicos e de execução financeira 

e a realização de Seminários de Acompanhamento e Avaliação, organizados pelas FAPs.3

Apesar dessa estratégia, o Ministério da Saúde apresenta dificuldade 

de acompanhamento sistemático das pesquisas de desenvolvimento tecnológico por 

ele financiadas.4 Existe ainda dificuldade em adquirir informações sobre os estudos 

realizados, valor financiado, instituições envolvidas, resultados e impactos gerados. 

Faz-se necessário um monitoramento da situação de fomento para que, por meio da 

gestão da informação, as pesquisas possam realmente auxiliar na formulação e na 

implementação de políticas de saúde.

Mesmo com as dificuldades apontadas, acredita-se que o PPSUS tem 

contribuído para que os pesquisadores brasileiros sejam instigados a adotarem os principais 

problemas de saúde da população como linhas prioritárias de pesquisa, além de ser 
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uma estratégia inovadora que envolve diversos atores (gestores, profissionais de saúde, 

pesquisadores e representantes da sociedade civil) na gestão do sistema de pesquisa, de 

forma descentralizada e participativa.5 Prova disso é que, por meio dos editais PPSUS, o 

Ministério da Saúde financiou, entre 2004 e 2006, 822 projetos de estudos e pesquisas de 

temas considerados relevantes, como alimentação e nutrição, sistemas e políticas de saúde, 

violência, acidentes e trauma, mortalidade materna e morbimortalidade neonatal, saúde 

bucal, saúde mental, saúde dos povos indígenas, neoplasias, avaliação econômica e 

análise de custos em saúde, bioética, assistência farmacêutica, doenças negligenciadas, 

envelhecimento populacional, saúde do idoso, determinantes sociais, genética clínica 

e desenvolvimento tecnológico e/ou inovação de fármacos e medicamentos e insumos, 

equipamentos e reativos para diagnóstico.3 

Na Paraíba, o agente executor desse programa é a Fundação de Apoio à 

Pesquisa do Estado da Paraíba (FAPESQ), que, em parceria com a Secretaria do Estado da 

Paraíba, já financiou 35 projetos por meio de editais em 2004 e 2006, objetivando apoiar 

atividades de pesquisa, por intermédio da garantia de recursos financeiros a esses projetos,6 

e visando promover o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação da área de 

saúde, em temas prioritários para o Estado.

Para o edital de 2004, foram destinados R$ 418.000,00, sendo R$ 400.000,00 

originados do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) e R$ 18.000,00 da FAPESQ, 

com valor máximo de financiamento por projeto de R$ 19.000,00.7 Já para 2006, o valor 

de financiamento das pesquisas variou entre R$ 10.000,00 e R$ 76.960,00, de um total de 

R$ 550.000,00, dos quais R$ 400.000,00 foram oriundos do DECIT/Ministério da Saúde 

e R$ 150.000,00 da FAPESQ, provenientes do Tesouro do Governo do Estado da Paraíba.8

Com base nesse contexto, despertou-se para a necessidade de avaliar o 

desenvolvimento dessas pesquisas, no que diz respeito tanto ao aspecto operacional quanto à 

gestão dos recursos financeiros, a partir da compreensão dos coordenadores.

MÉTODOS

Estudo descritivo, de natureza qualitativa, realizado com 35 coordenadores 

de pesquisa que tiveram projetos contemplados com financiamento dos editais PPSUS na 

Paraíba, nos anos 2004 (24 pesquisadores) e 2006 (11 pesquisadores), utilizando-se de 

amostra proposital, definida pelos seguintes critérios de inclusão: pesquisas financiadas 

e concluídas pelos editais PPSUS 2004 e 2006; pesquisas que os coordenadores 

aceitaram participar deste estudo; acesso aos relatórios finais enviados à FAPESQ. 
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Dessa forma, 28 coordenadores de pesquisa fizeram parte das entrevistas e tiveram seus 

relatórios analisados, sendo 17 contemplados no edital 2004 e 11 no edital 2006.

É salutar esclarecer que as propostas de pesquisas aprovadas pelos editais 

posteriores (2009 e 2013) não foram contempladas neste estudo, pois os projetos têm um 

prazo de 24 meses para serem executados, ainda podendo ser prorrogado, tempo que 

excedia o término deste estudo. 

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados: levantamento 

documental nos editais PPSUS 2004 e 2006, bem como nos relatórios finais das pesquisas 

financiadas por esses editais, disponibilizados pela FAPESQ; e ainda entrevista semidirigida 

realizada com os coordenadores dos projetos.

Os materiais referentes aos editais e aos relatórios de pesquisa foram associados 

às entrevistas gravadas e transcritas dos respectivos coordenadores das pesquisas, pela 

estratégia de triangulação, que pode ser utilizada em diversas situações, incluindo a utilização 

de diferentes métodos e técnicas para a coleta dos “mesmos” dados.9 

Em momento posterior, foi feita a análise temática do conteúdo, adotando os 

seguintes passos: ordenação dos dados, por meio do seu mapeamento; classificação dos dados, 

pela leitura minuciosa do material, para identificação de temas relevantes/estabelecimento de 

categorias temáticas, e análise final, por meio da realização de articulações entre os dados e os 

referenciais teóricos.10

O posicionamento do desenvolvimento do estudo foi norteado a partir 

das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, 

estabelecidas na Resolução n.° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.11 Nesse sentido, 

o estudo foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual da Paraíba, sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

n° 0095.0.133.000-10. Além disso, os documentos consultados e as entrevistas foram 

transcritos e identificados por letras minúsculas e maiúsculas, respectivamente, em ordem 

alfabética, seguidas dos números 04 ou 06, indicando o ano de edital, garantido, assim, o 

anonimato, a privacidade e o sigilo da identidade dos atores envolvidos na pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

PERFIL DOS COORDENADORES E CARACTERÍSTICAS DAS PESQUISAS

A idade dos sujeitos variou entre 35 e 60 anos, com uma média de 46,07 anos, 

o que indica uma população madura de pesquisadores na área de saúde. No que se refere ao 
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gênero, 11 eram do sexo masculino e 17 eram do sexo feminino; no que tange à titulação, 

apenas 5 são mestres e os demais doutores. 

Vale salientar que 2 dos 28 pesquisadores entrevistados não eram os mesmos 

que inscreveram o projeto, sendo, nestes casos, as pesquisas coordenadas por outro 

membro da equipe. Em um deles, por indisponibilidade de execução do coordenador 

inicial, e, em outro caso, pelo fato de o pesquisador responsável não possuir a titulação 

mínima exigida pelo edital.

Com relação à instituição à qual estavam vinculados, tanto o edital 

2004 quanto o 2006 elencavam como condição para inscrição do projeto de pesquisa 

pesquisadores vinculados aos órgãos de administração pública direta.7,8 Dessa forma, 

19 coordenadores eram da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 5 eram da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e 4 estavam vinculados à Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG). O fato de a UFPB contemplar o maior número 

de pesquisadores pode estar relacionado a ser a instituição mais antiga, com fundação 

datada da década de 1950, bem como ao maior número de programas de pós-graduação 

stricto sensu, que perfazem um total de 45 entre mestrados e doutorados,12 ao passo que 

a UFCG dispõe de 2713 e a UEPB apenas de 18.14 

As pesquisas foram classificadas pelos próprios coordenadores, em relatórios 

enviados à FAPESQ. Apesar de o PPSUS buscar contribuir para a resolução dos problemas 

prioritários de saúde da população brasileira, a partir dos resultados das pesquisas, no que se 

refere à natureza, 21 destas foram consideradas básicas, pois objetivavam gerar conhecimentos 

novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Já as pesquisas aplicadas, 

que buscam gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas, para 

alcançar objetivos específicos,15 totalizaram apenas seis. Apenas um estudo foi considerado pelo 

coordenador como de natureza tecnológica, por obter conhecimentos por meio da tecnologia 

de processos, no caso em questão, para a fabricação de um medicamento. 

Na análise dos resultados da investigação foram elencadas as seguintes categorias: 

operacionalização das pesquisas: o trabalho de campo, que foi subdividida em acesso aos locais/

informações da pesquisa, contatos com os sujeitos da pesquisa e trabalho em equipe; e recursos 

financeiros, subdividida em satisfação dos pesquisadores e gestão dos recursos.

OPERACIONALIZAÇÃO DAS PESQUISAS: O TRABALHO DE CAMPO

O trabalho de campo constitui a etapa de um estudo científico em que o 

pesquisador realiza suas atividades na natureza ou no local onde o fenômeno estudado 
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ocorre, o que envolve tanto a coleta quanto o registro de dados referentes à pesquisa, 

diferenciando-se das atividades realizadas dentro de um laboratório. 

Entende-se por campo o recorte espacial que diz respeito à abrangência do 

recorte teórico correspondente ao objeto da investigação, sendo uma etapa essencial de uma 

pesquisa. A forma de realizar o trabalho de campo revela as preocupações científicas dos 

pesquisadores que selecionam os fatos a serem observados, coletados e compreendidos.10

Nesta categoria, obtiveram-se as seguintes subcategorias: acesso aos locais/

informações da pesquisa, contato com os sujeitos das pesquisas e trabalho em equipe. 

Acesso aos locais/informações da pesquisa

O acesso aos locais/informações da pesquisa constitui o principal ponto do trabalho 

de campo, visto ser o primeiro passo propriamente dito para a coleta de dados. A entrada em 

campo para acesso aos dados de uma pesquisa merece preparação precisa do processo de como 

descrevê-la aos interlocutores, como se apresentarão os investigadores, a quem se apresentarão 

e por meio de quem.10 Os coordenadores, ao relatarem o acesso aos locais/informações das 

pesquisas, revelaram facilidades:

A facilidade maior que eu acho foi essa interlocução com a secretaria, a 
disponibilização aos dados e o acesso ao serviço. (C04)

A disponibilidade do pessoal facilitou o nosso trabalho. Quando se tem 
acesso livre ao local, à instituição e às pessoas responsáveis que ocupam 
determinados cargos... Quando elas apreendem bem a pesquisa, os 
objetivos, as necessidades, isso facilita, não é? (P04) 

Olha, posso dizer que a facilitação da gestão, ao disponibilizar tudo que 
tinha... Em termo tanto de material, como também de tempo para as 
entrevistas... É um aspecto que deve ser mencionado. (K04) 

Apesar de esses dados não constarem em nenhum dos relatórios em questão, 

verificou-se a ênfase dada pelos pesquisadores no que se refere às facilidades de acesso às 

informações da pesquisa. Esse é um ponto bastante positivo, que reflete a compreensão dos 

responsáveis pelas instituições onde os estudos foram realizados sobre a importância das 

pesquisas. Talvez se esse fato fosse descrito no relatório, ajudaria no reconhecimento do 

trabalho dessas instituições e fortaleceria futuras parcerias.

Contato com os sujeitos da pesquisa

O sujeito de pesquisa pode ser definido como aquele que se investiga em 

qualquer empreendimento em que o ser humano é o objeto de estudo enquanto ser pensante 
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e atuante, podendo ainda ser entendido, no campo das questões de saúde, como o indivíduo 

que porta o problema, o profissional de saúde que trata do problema ou familiares ou outros 

que convivem de alguma forma com o problema.9

 De acordo com o tipo de estudo, o contato com os sujeitos pode acontecer 

antes mesmo do acesso aos locais da pesquisa, constituindo, neste caso, o passo inicial para 

o trabalho de campo. Muitas vezes, um contato necessita ser feito por telefone, e-mail ou 

pessoalmente, para que seja agendado o momento em que será realizada a coleta de dados; 

em outros casos, a aplicação de questionário ou entrevista é realizada logo no primeiro 

encontro com o sujeito, dependendo da sua disponibilidade. 

No que se refere a essa disponibilidade, alguns coordenadores das pesquisas 

queixaram-se da resistência dos sujeitos para realização da coleta de dados ou mesmo da 

dificuldade de contato com o grupo estudado:

As dificuldades foram imensas, as dificuldades, por exemplo, de acesso 
aos grupos etários, a gente chegava aos domicílios e pra encontrar a 
população adulta masculina era muito complicado. (J04) 

As dificuldades foram inerentes a um projeto como esse, a distância, a 
resistência das pessoas a responder. (A06) 

Um melhor planejamento dos coordenadores das pesquisas na elaboração do 

projeto poderia minimizar alguns entraves que ocorrem durante a execução, a partir de 

uma avaliação prévia de viabilidade e de factibilidade, principalmente no que se refere ao 

trabalho de campo.

Em relatório, os mesmos pesquisadores também expuseram a resistência 

dos sujeitos e a dificuldade de contato com estes como pontos negativos para o 

desenvolvimento das pesquisas:

Atraso na realização de exames e entrevistas, por causa de desatualização 
de cadastro e dispersão dos domicílios. (J04)

A resistência de alguns gestores em fornecer informações e participar da 
pesquisa. (A06)

Neste estudo, também foram encontradas algumas dificuldades nesse sentido. 

Alguns coordenadores que estavam registrados nos projetos informaram não ter participado 

da execução da pesquisa, transferindo a responsabilidade para outro integrante da equipe 

que, em alguns casos, não tinha a titulação exigida pelo edital.
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Também houve momentos em que o coordenador negou-se a participar da 

entrevista, por motivos diversos, alegando não recordar mais do projeto, incredulidade na 

capacidade do SUS em incorporar os resultados, ou pela falta de compreensão dos propósitos 

do PPSUS. É importante ainda notificar a justificativa de negação de um dos sujeitos que não 

aceitou participar da pesquisa por “não julgá-la importante”. O sujeito não atentou para o fato 

de que essa seria uma oportunidade a mais para destacar a relevância de seu estudo e o papel 

social das investigações científicas de forma geral, além de certamente desconhecer que o 

propósito do PPSUS é congruente com o objetivo deste estudo.

Dentre tantas dificuldades que podem ser elencadas na realização de estudos 

científicos no Brasil, ainda constata-se pouca consciência da população em geral em 

contribuir para a coleta de dados, o que se torna ainda mais agravante quando se trata de um 

grupo que conhece as necessidades de aprimoramento do sistema de saúde, como é o caso 

de gestores, citado no relatório A06. Os gestores do sistema de saúde devem ter a consciência 

política de contribuir para o desenvolvimento de pesquisas que busquem a melhoria da 

qualidade dos seus serviços e a resolução dos problemas de saúde da sua população. 

Contrariando o apontado por grande parte dos pesquisadores, um deles se 

referiu aos sujeitos de pesquisa como receptivos no que se refere à coleta de dados:

A aceitação da pesquisa, a compreensão do objetivo facilitou o contato 
com os sujeitos... Eles foram muito receptivos. (B06) 

Mesmo tendo enfatizado na entrevista essa receptividade dos sujeitos de pesquisa, 

o coordenador não faz essa observação em relatório final enviado à FAPESQ. Vale notificar que 

esta pesquisa foi realizada com pessoas de classe social baixa, o que leva à reflexão de que, 

apesar de ser esperado que o grupo em estudo com maior grau de instrução seja o mais 

consciente da responsabilidade social em contribuir para estudos científicos, verifica-se que a 

receptividade dos sujeitos talvez seja maior em uma população menos esclarecida. 

Trabalho em equipe

O trabalho em equipe pode ser entendido como um processo que se constitui 

de valores, princípios e objetivos que estão claramente definidos e entendidos. É apresentado 

por meio de um grupo de pessoas aprendendo, crescendo e trabalhando de forma 

interdependente para alcançar metas específicas no suporte a uma missão comum. 

Em uma organização, a equipe é formada por um grupo, geralmente 

pequeno, de pessoas que possuem formação, habilitações e conhecimentos diversos, mas 



766

que trabalham juntas em uma área específica e definida.16 Levando esse conceito para a 

área da pesquisa, uma equipe de pesquisadores se constitui de um grupo com formações 

iguais ou distintas, mas que apresentam um interesse comum nos resultados alcançados. 

Esse grupo se potencializa no aprendizado, no compartilhamento de experiências e na 

divisão de tarefas.

No caso do PPSUS, os editais não faziam alusão à quantidade de membros que 

iriam compor a equipe de pesquisadores, nem mesmo à titulação mínima, exigindo apenas 

que todos os membros prestassem anuência formal escrita. Dessa forma, os estudos eram 

geralmente agregados a teses, dissertações, ou mesmo a pesquisas de iniciação científica, em 

que participavam alunos de graduação. Apesar de contribuírem com a pesquisa, facilitando 

o acesso ou colaborando para a coleta de alguns dados, os gestores e técnicos de instituições 

prestadoras não foram elencados pelos pesquisadores como membros da equipe, pois não 

participaram ativamente da execução do projeto. 

A presença de uma equipe experiente para o desenvolvimento de um 

projeto de pesquisa é um aspecto fundamental para a garantia da redução dos vieses. 

Dessa forma, os coordenadores apontaram, em entrevistas, a equipe como um grande 

facilitador do andamento do estudo:

Acho que a maior facilidade foi a equipe capacitada. (H04) 

A facilidade foi a motivação da equipe, composta por membros da 
graduação e da pós-graduação, com experiência prévia, disponibilidade e 
motivadas a fazer pesquisa de campo. (O04) 

A adoção de técnicas padronizadas pela equipe facilitou o trabalho 
de todos. (F06) 

Nos relatórios, nenhum desses pesquisadores aponta o trabalho em equipe 

como facilitador ou como ponto positivo para o desenvolvimento das pesquisas. O trabalho 

em equipe está relacionado a uma forma de trabalho coletivo que se opõe ao modo 

independente e isolado com que os atores executam seu trabalho no cotidiano.17 No caso das 

pesquisas, uma equipe capacitada, com técnicas padronizadas de coleta de dados e com um 

objetivo comum, tende a facilitar o trabalho de campo, minimizando o tempo de coleta de 

dados e aprimorando o estudo.

Além da equipe capacitada, outro aspecto que facilitaria o desenvolvimento 

de mais estudos científicos nas universidades seria um local apropriado, destinado a cada 

pesquisador, para o desenvolvimento de suas pesquisas, como é o caso da UFPB, onde foi 
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observado que os pesquisadores possuem salas exclusivas para as atividades de pesquisa, 

sejam elas agregadas ou não aos laboratórios clínicos.

RECURSOS FINANCEIROS

No que se refere ao financiamento de pesquisas no Brasil, tem-

se observado que os recursos destinados à ciência e tecnologia no país ainda são 

extremamente irrisórios para sua necessária inserção no mundo globalizado da 

produção do conhecimento, comparado a países como Japão, Estados Unidos, França e 

Alemanha, que têm excedido 2,5% do seu produto interno bruto com gastos em ciência 

e tecnologia, ao passo que no Brasil o total desses recursos, no período de 2000 a 2005, 

ficou na ordem de apenas 0,15%.18

Apesar dessa posição, ainda não tão significativa no panorama internacional 

da produção científica, o Brasil conseguiu construir uma tradição nesse sentido, 

caracterizada principalmente pela capacidade de gerar internamente a maioria dos 

recursos financeiros utilizados para o funcionamento da capacidade instalada de pesquisa. 

Esse fator, associado ao grande número de pesquisadores formados dentro de suas 

fronteiras, distancia claramente o país do panorama de pesquisa em saúde existente na 

maioria dos países em desenvolvimento.19

Quanto ao PPSUS, os recursos financeiros desse programa são administrados 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que repassa 

esses recursos, oriundos do Ministério da Saúde, às FAPs de todo o país.2

Nesta categoria, com o intuito de apresentar a compreensão teórica dos 

pesquisadores sobre os recursos financeiros destinados à pesquisa, foram elencadas como 

subcategorias: satisfação dos pesquisadores e gestão dos recursos.

Satisfação dos pesquisadores 

Entre os anos de 2003 e 2007, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde comprometeu mais de R$ 410 milhões no 

fomento à pesquisa em saúde. Esses recursos complementam os oriundos das demais 

áreas do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da 

Educação, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e das 

agências estaduais de fomento.20 

No caso específico do PPSUS, os recursos investidos em mais de mil projetos 

de pesquisa até o ano de 2007 superaram o total de R$ 51 milhões. Além disso, o que 
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se tem observado com esse programa é a ampliação da participação dos Estados no 

investimento em ciência e tecnologia para a saúde, constatada pelo aumento significativo 

da contrapartida financeira desse ente federado a cada edital. No biênio 2004/2005, a 

participação estadual era de aproximadamente R$ 6,5 milhões, dobrando para mais de 

R$ 13 milhões em 2006/2007.20

Na Paraíba, a FAPESQ já contribuiu com R$ 168.000,00, somando os editais 

de 2004 e 2006, oriundos do Tesouro do Estado,7,8 não havendo participação financeira de 

colaboradores. No que se refere a esse financiamento, destacam-se as seguintes falas que o 

referiram enquanto facilidade para o desenvolvimento da pesquisa:

Talvez a facilidade maior tenha sido a pesquisa ter suporte financeiro e 
material... Isso foi um ponto muito positivo. (H06)

Embora o financiamento não tenha sido muito grande... Mas facilitou (...) 
Poderia ser mais fácil se a universidade tivesse maior investimento. (F04)

Os coordenadores reconhecem o recurso financeiro como fundamental 

para o desenvolvimento das pesquisas. A fala do sujeito F04 enfatiza a necessidade de 

mais investimentos nas universidades, considerando-as o grande centro das pesquisas. 

A 2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde considerou 

necessário o aumento dos recursos financeiros para o custeio das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, ampliando os recursos destinados à infraestrutura e principalmente à 

recuperação e modernização da capacidade de pesquisa dos hospitais de ensino e das 

instituições de pesquisa em saúde.21 

Analisando os relatórios desses mesmos sujeitos, constatou-se que o sujeito F04 

não fez referência ao financiamento em seu documento final de pesquisa, enquanto que o 

sujeito H06 apontou o item como ponto positivo para o desenvolvimento do estudo, sendo 

congruente com o referido em entrevista, conforme trecho a seguir: 

A disponibilidade do recurso financeiro em tempo hábil para realização 
da pesquisa. (H06)

Por outro lado, também houve falas em que os pesquisadores se colocaram 

insatisfeitos com o financiamento, apontando como dificuldade a escassez do recurso:

Foram 16 mil, não era suficiente. (...) O recurso reduzido foi uma 
dificuldade. (D04) 
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Tem que haver financiamento constante e acreditar que aquele grupo 
pode fazer alguma coisa. (...) O financiamento não existe na Paraíba, 
agora não existe. (F04)

As dificuldades são muitas, porque para se consolidar grupos de pesquisa 
você precisa de muito mais investimento financeiro. (N04)

Comparando essas falas com dados dos respectivos relatórios, nenhum desses 

pesquisadores descreve o financiamento como dificuldade para execução da pesquisa. 

Essa informação registrada poderia, oportunamente, ser melhor avaliada pela FAPESQ e pelo 

próprio programa na sua instância federal. 

Esse cenário aponta para a necessidade de governantes e sociedade em geral 

reconhecerem que o investimento em ciência e tecnologia merece equiparação aos outros 

programas, para que, conforme aponta Maziale,22 seja possível ampliar a competitividade do 

país em todas as suas regiões, pois esse orçamento insuficiente destinado à pesquisa pode 

significar entraves no avanço do conhecimento científico no setor saúde, na orientação 

dos vetores de desenvolvimento tecnológico e de inovação da indústria de equipamentos, 

medicamentos, imunizantes e outros insumos básicos à saúde. 

Gestão dos recursos

No que se refere ao orçamento das pesquisas, ambos os editais destacavam 

que as seguintes considerações deveriam constar no projeto: detalhamento e justificativa 

dos recursos solicitados em cronograma físico-financeiro, encadeado por fases que retratem 

o projeto como um todo (cronograma de desembolso); informação acerca da contrapartida 

da instituição executora e das colaboradoras; informação se há solicitação em curso, de 

financiamento para o projeto, em outras agências nacionais ou internacionais.7, 8

O edital 2006 fazia ainda ressalva à observância dos itens financiáveis 

e não financiáveis destacados no próprio documento. Os itens financiáveis eram 

referentes ao capital (equipamentos, material permanente e material bibliográfico) e 

custeio (material de consumo; passagens; diárias), não sendo permitidas despesas com 

contratação ou complementação salarial de pessoal técnico e despesas de rotina, como 

contas de luz, água, telefone, reprografia, correio e obras civis, ou ainda investimentos 

para formação de recursos humanos.21

Apesar dessas exigências, os pesquisadores encontraram algumas dificuldades 

no cumprimento do orçamento das pesquisas, tanto relacionadas à demora na liberação do 

recurso quanto à alocação de recursos, bem como na prestação de contas.
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No tocante à liberação do recurso, o que se pôde constatar foi uma 

demora nessa liberação por parte da FAPESQ, o que os coordenadores colocaram como 

dificuldade para o bom desempenho dos estudos, visto que, em alguns casos, culminou 

em demora no cumprimento do cronograma predefinido no projeto, principalmente para 

aquelas pesquisas que dependiam de importação de matérias de consumo essenciais, 

conforme falas que a seguir:

Tivemos, como sempre, que enfrentar atrasos grandes nos repasses de 
recursos da FAPESQ e CNPq, e isso dificulta o andamento do projeto e 
inviabiliza o cumprimento do cronograma do projeto. (I04) 

A primeira dificuldade foi que a FAPESQ não liberou os recursos num 
tempo hábil... E isso comprometeu o processo de importação, que 
também foi muito demorado. (E06)

Pra gente a dificuldade foi o atraso na liberação da verba, que terminou 
atrasando o início do projeto. (J06)

Analisando os dados dos relatórios, percebe-se que os sujeitos I04 e J06 

não apresentaram essas dificuldades em documento enviado à FAPESQ, o que poderia 

contribuir para organização dos próximos editais. Apenas o sujeito E06 apresentou pontos 

negativos no relatório, coerentes com o referido na entrevista, pois o atraso na liberação 

dos recursos comprometeu a execução do cronograma de sua pesquisa e o cumprimento do 

seu principal objetivo dependia da importação de equipamento, que não chegou em tempo 

hábil, tal como expresso a seguir:

Atraso na liberação da verba; atraso na liberação da contrapartida do 
Estado, comprometendo sobremaneira o andamento do projeto. (E06)

O retardo no cronograma dessa pesquisa foi tão significativo, que, em primeiro 

contato com a FAPESQ, o relatório final ainda não tinha sido entregue, apesar de seus 

resultados já terem sido apresentados em seminário, fato esse justificado pelo pesquisador 

exatamente pelo atraso na liberação do recurso.

Ao final da entrevista, o sujeito E06 referiu o não reconhecimento do papel 

social da pesquisa e, por conseguinte, o pouco investimento da instância estadual no 

financiamento de estudos. Todavia, há de se registrar que, comparando os dois editais, 

paulatinamente tem havido um aumento considerável na participação financeira da FAPESQ, 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.37, n.3, p.757-774 

jul./set. 2013 771

passando de R$ 18.000,00 em 20047 para R$ 150.000,00 em 2006,8 sem que houvesse 

aumento no valor do repasse do Ministério da Saúde.

No concernente aos itens financiáveis, constatou-se, por parte de um 

pesquisador, insatisfação relacionada à alocação dos recursos, visto que, no decorrer da 

pesquisa, houve necessidade de materiais que não estavam previstos:

Outra coisa que eu achei que dificultou um pouco foi a falta de autonomia 
que o pesquisador tem na destinação dos recursos. (K06) 

O pesquisador ainda ressalta que essa alocação de recursos foi mais difícil 

pela falta de comunicação com a FAPESQ, colocando esse fator como ponto negativo 

da execução do projeto, portanto, do orçamento. Mas essa dificuldade não foi elencada 

no relatório final da pesquisa em questão, para que pudesse haver uma avaliação por 

parte da fundação.

Outro fator referido por um pesquisador, também relacionado à execução do 

orçamento, foi a dificuldade na prestação de contas: 

Agora o mais difícil que eu achei, enquanto pesquisador, foi ter que 
fazer a cotação de preços e ter de prestar contas depois desse material 
que você adquiriu. (I06)

Conforme referido pelo sujeito I06, essa questão foi realmente descrita em 

relatório final enviado à FAP, em justificativa pelo não cumprimento do cronograma da pesquisa:

Devido ao atraso da liberação dos recursos e da responsabilidade quanto 
à realização de cotação de preços dos itens financiados. (I06)

Na tentativa de redirecionar essas questões, a FAPESQ propôs uma nova 

forma de gestão dos recursos para as pesquisas contempladas no edital 2009, deixando 

como responsabilidade do pesquisador apontar as prioridades, ficando a cargo da 

fundação a cotação de preços e posterior prestação de contas ao Tribunal do Estado. 

Todavia, nas entrevistas, embora o edital 2009 não seja contemplado neste estudo, já é 

possível constatar atraso, uma vez que nenhum repasse material foi realizado até fevereiro 

de 2011, inviabilizando alguns estudos. Se de um lado questões políticas e administrativas 

entravam o processo, de outro lado os estudos, quando realizados, podem não mais 

refletir as necessidades locais.
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CONSIDERAÇOES FINAIS

Inúmeras são as dificuldades para que o PPSUS efetivamente possa 

atingir seus objetivos na Paraíba, a começar pelo desentendimento dos próprios 

pesquisadores a respeito dos propósitos do programa, constatado desde o início 

deste estudo, quando os sujeitos em questão foram abordados, algumas vezes, 

desconheceram que suas pesquisas tinham sido financiadas pelo PPSUS, atribuindo-as 

apenas à FAPESQ, que se constitui a instituição operacionalizadora. Dessa forma, 

pode-se inferir também que não compreendem a forma de definição das prioridades 

de pesquisa que dão origem aos temas lançados para seleção, visto que esse processo 

não está bem claro nos editais. 

A demanda dos recursos financeiros de agências de fomento e do Governo 

do Estado foi colocada pelos pesquisadores como um entrave na execução das pesquisas. 

Foram apontadas algumas queixas relativas à demora no repasse, ao repasse fracionado, ou 

mesmo à falta de autonomia para reorganizar as demandas já preestabelecidas, problemas 

que dificultaram o cumprimento do cronograma, ou, em alguns casos, atrasaram o 

andamento do trabalho.

Pôde-se constatar que os coordenadores contavam com uma boa equipe 

de pesquisadores que facilitaram o desenvolvimento dos estudos, embora sejam elencados 

como ponto negativo os casos em que o coordenador prático das pesquisas não era o mesmo 

que havia concorrido à seleção do projeto, visto que, quando feito contato com os mesmos, 

indicavam outra pessoa da equipe para responder a entrevista, havendo até mesmo um caso 

em que a integrante da equipe que coordenou a pesquisa não tinha a titulação exigida pelo 

edital, sendo usado outro nome para constar no relatório final.

Nesse sentido, são desafios para a operacionalização do programa na 

Paraíba: otimizar o repasse do recurso e/ou dos instrumentos/equipamentos necessários 

à execução das pesquisas, para que os estudos sejam desenvolvidos em tempo hábil, 

já que os atrasos tendem a produzir dados que, quando divulgados, podem não mais 

atender às necessidades da população; garantir a contrapartida, não só financeira, da 

instância estadual para efetivação do PPSUS, inserindo-se como parceira, garantindo a 

execução das pesquisas.
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