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Resumo

O financiamento de pesquisas no contexto da política de ciência, tecnologia 

e inovação em saúde possibilitam ampliar resultados em benefício da saúde da 

população. O objetivo deste estudo foi mapear as atividades do Departamento de Ciência 

e Tecnologia do Ministério da Saúde, o financiamento dos editais lançados no período 

2004 a 2007 e verificar o atendimento às prioridades em saúde dispostas na Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. O estudo foi descritivo e compreendeu 

a análise de documentos oficiais e do portal eletrônico do Ministério da Saúde. A revisão 

bibliográfica de artigos científicos disponíveis nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde colaborou para a discussão. Este trabalho possibilitou verificar que a distribuição 

desigual de recursos por editais de pesquisa entre as subagendas, a ausência de clareza 

sobre a conclusão dos projetos e a aplicabilidade dos resultados favorece determinados 

setores e grupos, além de propiciar certo direcionamento das pesquisas do setor da 

saúde. Nesse sentido, é fundamental o compromisso e transparência na divulgação das 

pesquisas fomentadas.

Palavras-chave: Política nacional de ciência, tecnologia e inovação. Agenda de prioridades 

em saúde. Gastos em pesquisa.
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THE NATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION POLICY IN BRAZIL: THE 

DILEMMA OF DEFFINING RESEARCH PRIORITIES 

Abstract

Financing researches on science, technology and innovation health policies 

allow the extension of results to improve population health. The objective of the study was to 

map the activities of the Department of Science and Technology from the Brazilian Ministry 

of Health, the financing of notices issued from 2004 to 2007, and to assess the compliance 

with care priorities disposed in the National Agenda of Priorities in Health Research. The study 

was descriptive and comprised the analysis of official documents and the Ministry of Health 

website. The literature review in scientific articles available in the Virtual Library databases 

contributed to the discussion. This work allowed to verify that the unequal distribution of 

resources by research notices research among sub-agendas, the lack of clarity on the project 

completion and on the applicability of the results favors certain sectors and groups, besides 

providing some direction of research in the health sector. In this sense, commitment and 

transparency in the disclosure of fostered research is fundamental.

Keywords: National science, technology and innovation policy. Health priority agenda. 

Research expenditures.

LA POLÍTICA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y INNOVACIÓN EN SALUD EN BRASIL: EL 

DILEMA EM EL DEFINICIÓN DES LAS PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN

Resumen

La financiación de la investigación en el contexto de la ciencia, la tecnología 

y la política de innovación permiten ampliar los resultados en beneficio de la salud de la 

población. El objetivo del estudio fue mapear las actividades del Departamento de Ciencia 

y Tecnología del Ministerio de Salud/MS, la financiación de los avisos públicos lanzados 

en 2004-2007 y verificar las prioridades de atención de salud dispuestos en la Agenda 

Nacional de Prioridades de Investigación en Salud. El estudio fue descriptivo e incluyó 

el análisis de documentos oficiales y de la página web de MS. La revisión bibliográfica en 

artículos científicos disponibles en la base de datos Biblioteca Virtual en Salud contribuyó a la 

discusión. Este trabajo nos ha permitido verificar que la distribución desigual de los recursos 

por avisos públicos de  investigación entre los sub-programas, la falta de claridad en la 
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finalización de los proyectos y la aplicabilidad de los resultados favorecen ciertos sectores y 

grupos, además de proporcionar  un direccionamiento de las investigaciones en el sector de 

la salud. Por ende, es fundamental el compromiso y la transparencia en la divulgación de las 

investigaciones fomentada.

Palabras clave: Política nacional de ciencia, tecnología e innovación. Agenda de prioridades 

en salud. Gastos en investigación.

INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) do 

Ministério da Saúde (MS), aprovada durante a II Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia 

e Inovação em Saúde (CNCTIS), em 2004, apontou como um dos principais problemas a 

pouca capacidade de indução demonstrada pelo sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CTIS) no país.1 A partir dessa conferência, com as discussões sobre a situação de saúde, temas 

para pesquisa e a consulta pública, foi aprovada a criação da Agenda Nacional de Prioridades 

de Pesquisa em Saúde (ANPPS), visando a orientar o fomento no âmbito Sistema Único de 

Saúde (SUS) e servir de diretriz para as demais agências de fomento científico e tecnológico 

com atuação no setor saúde.2,3

A divulgação desse conhecimento gerado a partir das pesquisas em saúde favorece 

novos procedimentos, ferramentas de intervenção e produtos, colaborando para elaboração 

de políticas públicas e aperfeiçoamento do SUS.4 A CTIS é um componente indispensável no 

fortalecimento dos sistemas de saúde e desenvolvimento dos países,5 contudo, esse alinhamento 

não é tão simples de ser alcançado. O papel da regulação das atividades do setor saúde tem 

profunda influência sobre a direção do avanço tecnológico e sobre os arranjos institucionais, 

afetando fortemente o desempenho econômico, industrial e social do conjunto da área de 

saúde.6 No Brasil, ainda há muito a avançar nessa área, mas o país vivencia um momento 

significativo, que aponta novos horizontes à comunidade científica, retratados na crescente 

produção intelectual e na sua marcada presença no cenário internacional.7,8

A Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) tem papel 

estratégico de agente articulador e promotor de ações de incentivo ao desenvolvimento 

científico e industrial do setor saúde, de avaliação e incorporação de tecnologias e assistência 

farmacêutica no âmbito do SUS, contribuindo para fortalecer todas as etapas da cadeia de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação.4 Incorporado a SCTIE, o Departamento de Ciência 

e Tecnologia (DECIT), criado em 2000, é o responsável pelas atividades de fomento das 
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pesquisas em saúde no país, pela organização do lançamento de editais, que devem atender 

às necessidades apontadas na ANPPS e em consonância com a PNCTIS, bem como por 

acompanhar as pesquisas apoiadas, visando o aperfeiçoamento de políticas de saúde e o 

alcance da integralidade, equidade e resolutividade do SUS.4,6 

O DECIT tem como missão contribuir para o aperfeiçoamento do SUS, 

articulando, coordenando e induzindo o desenvolvimento de atividades de ciência, tecnologia 

e inovação em saúde.9 Muitos são os arranjos institucionais e as articulações políticas para 

se definir as prioridades e financiar pesquisas que venham a ser implementadas por grupos 

de pesquisas de instituições de pesquisa e que de fato produzam resultados úteis para a 

melhoria do sistema de saúde. Porém, o DECIT precisa atentar para necessidades apontadas 

por gestores, pesquisadores, profissionais e usuários do SUS, a fim de assegurar a coerência 

entre as prioridades e os novos desafios do SUS, o que determina constante renovação e 

atualização das estratégias no lançamento de editais que atendam a esses novos indicadores.

Parte-se, assim, do pressuposto de que o não conhecimento mais aprofundado 

por parte dos interessados sobre a conformação das prioridades que compõem a ANPPS e da 

sua incongruência com o que é apoiado em pesquisa no setor saúde influencia na situação de 

desajuste desses às necessidades de pesquisa do país. Afinal, a definição de prioridades nem 

sempre é orientada por critérios técnicos, mas sofre interferência direta de conduções políticas.

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo caracterizar as atividades do 

DECIT relacionadas à pesquisa e compreender o processo de definição das prioridades de 

pesquisas na ANPPS. Essa investigação se justifica pela necessidade de melhor aproximar 

como são definidas as prioridades das pesquisas em saúde, assim como apreender os 

principais avanços e desafios a serem superados pela PNCTIS no que diz respeito à 

consonância da ANPPS e às atividades de fomento.  

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo desenvolvido foi do tipo exploratório descritivo, cujos caminhos 

percorridos se deram a partir do levantamento bibliográfico, da leitura dos documentos 

oficiais disponíveis e dos dados acessados em sites oficiais da área. Na pesquisa bibliográfica 

foram levantadas produções científicas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) entre setembro 

e novembro de 2011, com o cruzamento dos descritores Política Nacional de Ciência 

Tecnologia e Inovação, Agenda de Prioridades em Saúde, Gastos em Pesquisa e Saúde 

Pública, Financiamento em Saúde, considerando todas as fontes de dados onde os critérios de 

inclusão foram textos completos, em português publicados entre 2002 e 2012. 
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A leitura da produção científica da área permitiu melhor ordenação das 

categorias para a análise documental da ANPPS e da PNCTIS para caracterização da política 

de indução e fomento à pesquisa. Paralelo a essa leitura, foram levantadas as principais 

informações através do ambiente virtual do MS e o que havia disponível referente ao DECIT, 

que coordena as atividades de fomento de pesquisas em saúde no País (Figura 1).

Para localizar dados de interesse foi feita uma busca por DECIT, cujo resultado 

encontrado foi o Portal da Internet http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/. Nesse site foram 

levantadas informações disponíveis, a fim de verificar se o que estava disposto permanecia de 

acordo com o papel e as atividades da SCTIE e do DECIT conforme o proposto na PNCTIS e 

na ANPPS. Foram descritos os caminhos para acessar as pesquisas fomentadas pelo DECIT e o 

mapeamento dos editais lançados no período de interesse do estudo.

Na sequencia foram levantados dados relacionados à SCTIE e às atividades do 

DECIT publicados no endereço eletrônico do MS http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/, 

no período de setembro a outubro de 2011. 

O mapeamento dos editais lançados de 2004 a 2007 e dos projetos 

financiados foi realizado na base de dados do DECIT, disponível no endereço eletrônico 

http://pesquisasaude.saude.gov.br/bdgdecit/index.php, sendo esse acessado no mesmo 

Secretaria
de Atenção

à Saúde

Ciência,
Tecnologia e

Insumos
Estratégicos

Departamento de
Assistência Farmacêutica 
e Insumos Estratégicos

Departamento do
Contexto Industrial e  
Inovação em Saúde

Departamento de
Ciência e Tecnologia

Gestão
Estratégica e
Participativa

Secretaria
Executiva

Secretaria de
Vigilância
em Saúde

Gestão do
Trabalho e
Educação
em Saúde

Secretaria
Especial de 

Saúde
Indígena

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Figura 1 –  Estrutura organizacional das unidades do Ministério da Saúde
Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/(2011).
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período da revisão bibliográfica através do portal do MS. Esse corte temporal correspondeu 

ao período inicial do estudo “Avaliação da Política de Ciência Tecnologia e Inovação em 

Saúde Implementada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, 

no período de 2003 a 2010” e final ao que foi possível acessar dos dados secundários na 

época da realização do levantamento. Apesar de significar uma limitação, o estudo retrata um 

entendimento sobre modificações no rumo da indução à pesquisa.

O período delimitado para o levantamento dos editais se deu por ocasião do 

tempo de um ano para o levantamento dos dados e conclusão da pesquisa iniciada e 2011. 

Posteriormente, os dados foram organizados em quadros para verificar se as pesquisas 

financiadas correspondiam às prioridades de pesquisa em saúde e quais áreas foram mais 

contempladas. No acesso aos endereços eletrônicos, houve dados que não se encontravam 

disponíveis, como, por exemplo, se os projetos fomentados foram concluídos ou não, 

dificultando uma possível análise sobre a conclusão das pesquisas.

A análise dos dados ocorreu com base na criação de um quadro onde foram 

agrupados os artigos e documentos relacionados ao tema e, através da leitura superficial 

dos documentos e dos resumos dos artigos, foram pré-selecionados materiais com maior 

afinidade com a temática. Após a leitura completa dos textos e documentos pré-selecionados, 

optou-se por  utilizar aqueles de maior relevância para a caracterização das atividades do 

DECIT e sua conexão com a ANPPS, os principais avanços e desafios da PNCTIS, permitindo 

também melhor fundamentação da discussão.

O projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ), por envolver seres humanos 

indiretamente devido à coleta de dados secundária a partir de levantamento bibliográfico e 

em canal eletrônico. Após apreciação crítica do comitê o projeto foi aprovado e recebeu o 

parecer de número 02/2012.

RESULTADOS

Do levantamento realizado sobre a PNCTIS, identificou-se que essa orienta a 

pesquisa em saúde, considerando a pesquisa clínica, biomédica e de saúde pública. A política tem 

como foco a otimização dos processos de produção e absorção dos resultados da pesquisa pelos 

sistemas, serviços, instituições de saúde, centro de formação de recursos humanos, empresas do 

setor produtivo e demais segmentos da sociedade.1 O intuito com essa orientação é de garantir de 

forma ampliada a adequada promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos.
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O fomento à pesquisa em saúde, segundo o que consta na PNCTIS, 

ainda é insuficiente por parte governamental, destacando-se o Ministério da Ciência 

e Tecnologia por meio de agências de fomento, e o MS por meio das instituições e 

contratação de projetos com grupos de pesquisa em diversos centros de pesquisa do 

país. Por outro lado, o Ministério da Educação atua na formação de recursos humanos, 

na disseminação de informações científicas e na manutenção de hospitais universitários 

nas universidades federais.1 

Quanto ao papel do Estado, a PNCTIS explicita que padrões de regulação estão 

muito aquém das necessidades e das possibilidades colocadas pela capacidade instalada de 

pesquisa e desenvolvimento, assim as inovações nem sempre são adequadamente avaliadas 

quanto à eficácia, à efetividade e o custo-benefício em todo o processo de incorporação pelos 

serviços.1 A participação do Estado na condução da PNCTIS é fundamental para identificar 

as necessidades e gerar os recursos indispensáveis à manutenção dessa atividade essencial à 

preservação do interesse público, devendo atuar como regulador de fluxos de produção e de 

incorporação de tecnologias, como incentivador do processo de inovação, como orientador e 

financiador das atividades de pesquisa e desenvolvimento em consonância com a ANPPS e os 

indicadores epidemiológicos de cada região.1  

O modelo de gestão da PNCTIS deve contemplar um sistema atualizado 

e dinâmico, que permita aprimoramento das atividades de fomento e de avaliação, 

considerando parcerias entre as instituições de ensino e pesquisa e as prestadoras de serviços, 

as secretarias de saúde, as fundações municipais de saúde e os hospitais filantrópicos e 

municipais. Esse deve incluir um sistema adequado de comunicação e informação em 

articulação com iniciativas existentes, sendo necessários mecanismos de comunicação social, 

fortalecendo as parcerias entre gestores e instituições de ensino em saúde para socialização de 

conhecimentos, ampliando a participação dos atores do SUS, voltados à divulgação técnico-

científica, de forma acessível à sociedade.1

Assim, para que haja um direcionamento das pesquisas de forma a cumprir 

com as prioridades de pesquisa em saúde em conformidade com a PNCTIS, é fundamental 

entender o que é proposto pela ANPPS e as disputas entre os diferentes atores interessados 

envolvidos. Esse entendimento é de suma importância para se buscar atender as 

necessidades da população no sentido de buscar maior equidade no desenvolvimento do 

setor saúde e um equilíbrio na oferta de editais a fim de atender as prioridades do setor e a 

capacidade de reposta.
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A AGENDA NACIONAL DE PRIORIDADES DE PESQUISA EM SAÚDE:  

O DILEMA ENTRE O TÉCNICO E O POLÍTICO 

A implementação da ANPPS se dá por meio de um processo técnico e político, que 

busca participação efetiva de atores com diferentes experiências e linguagens tanto na pesquisa 

quanto na saúde. O pressuposto da Agenda, conforme disposto em seu relatório, é respeitar as 

necessidades nacionais e regionais de saúde e induzir seletivamente a produção de conhecimentos 

e bens materiais e processuais nas áreas prioritárias para desenvolvimento de políticas sociais.2

A proposta da agenda tem como fundamento a superação da desigualdade a partir 

do desenvolvimento de pesquisas que abordem e solucionem paradigmas apontados na elaboração 

das subagendas, que possuem necessidades a serem atendidas e precisam receber investimentos e 

atenção equivalentes para atender a proposta de reduzir as desigualdades sociais. Logo, as agências 

de fomento e o DECIT precisam controlar e divulgar de forma transparente suas atividades, o 

investimento destinado às pesquisas, a conclusão e aplicabilidade dos projetos após conclusão 

para que haja maior controle social sobre os investimentos e ações realizadas e esperadas quanto 

à pesquisa em saúde no país. Determina assim o respeito, compromisso social, extensividade e 

abrangência da comunidade científica e tecnológica às necessidades e às políticas de saúde.

Para a definição da ANPPS foram organizadas cinco etapas sucessivas. Dentre as 

etapas, considera-se que a primeira foi a de encomenda aos especialistas para que selecionassem 

textos e apresentassem aspectos relevantes sobre situação de saúde e políticas de saúde, para 

fornecer base para discussão a partir do conhecimento disponível sobre as necessidades e problemas 

de saúde-doença da população, e as respostas sociais organizadas frentes aos mesmos2. A segunda 

etapa compreendeu a definição das subagendas em pesquisa com o envolvimento de vários campos 

disciplinares, a abordagem de diversos temas prioritários de pesquisa e um Comitê Técnico Assessor 

(CTA) formado por especialistas e gestores que assessorariam a construção da agenda.2

A definição de temas de pesquisa foi estabelecida como a terceira etapa, onde 

o CTA, após reunir experiências internacionais, adotou critérios que sugeria 20 subagendas 

de pesquisa para serem votadas no seminário para definição da agenda. Os critérios para 

a construção das subagendas foram: carga de doença medida por anos de vida perdidos 

ajustados por incapacidade (DALY) ou outros indicadores; análise dos determinantes das 

cargas da doença segundo níveis de intervenção; estado da arte do conhecimento científico 

e tecnológico disponível; custo-efetividade das possíveis intervenções e possibilidades 

de sucesso; efeito na equidade e justiça social; aceitabilidade ética, política, social e 

cultural; possibilidade de encontrar soluções; qualidade científica das pesquisas propostas; 

factibilidade de recursos humanos e financeiros.2
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Após a seleção dos temas prioritários, houve uma consulta pública, que se constituiu 

na quarta etapa do processo de elaboração da ANPPS, na qual usuários dos serviços de saúde e 

trabalhadores do setor tiveram oportunidade de contribuir com o elenco das subagendas.2 A II 

CNCTIS foi a quinta e última etapa, de onde saíram a PNCTIS e a ANPPS. Ambas, após discussões 

em eixos temáticos, foram aprovadas em plenária final, porém, não houve tempo hábil para 

apreciação integral de todas as subagendas, sendo aprovadas 15 subagendas, ficando 9 subagendas 

para serem encaminhadas aos Conselhos Estaduais de Saúde para que coordenassem o processo 

de votação dessas.2 A partir do resultado das votações, foi incorporado aos anais da II CNCTIS, em 

2005, totalizando as 24 subagendas de prioridades de pesquisa em saúde (Quadro 1).

Subagendas por ordem 
de maior recurso

Total de 
editais 

lançados 
entre 2004 

e 2007

Total de 
projetos 

fomentados 
entre 2004 e 

2007

Recursos 
financeiros totais 
por subagenda 

entre 2004 e 2007

%

1 Complexo produtivo da saúde 38 105 121.203.234,85 29,1
2 Pesquisa clínica 34 130 82.541.556,90 19,8
3 Doenças transmissíveis 66 424 48.608.097,68 11,7
4 Doenças crônicas não transmissíveis 47 262 43.824.712,61 10,5
5 Alimentação e nutrição 31 220 11.327.803,87 2,7
6 Saúde da mulher 39 133 10.294.819,78 2,5
7 Saúde, ambiente, trabalho e biossegurança 31 69 9.798.513,32 2,4
8 Sistemas e políticas de saúde 45 156 9.716.540,82 2,3
9 Avaliação de tecnologia e economia da saúde 19 109 9.293.102,18 2,2
10 Assistência farmacêutica 31 120 8.539.525,50 2,1
11 Demografia e saúde 1 1 7.772.744,57 1,9
12 Saúde do idoso 19 38 7.737.276,78 1,9
13 Saúde mental 24 58 7.137.958,76 1,7
14 Violência, acidente e trauma 12 83 5.714.224,47 1,4
15 Gestão do trabalho e educação em saúde 21 76 5.536.453,05 1,3
16 Epidemiologia 11 22 5.490.532,22 1,3
17 Saúde da criança e do adolescente 40 94 4.197.380,24 1,0
18 Comunicação e informação em saúde 21 52 4.037.177,10 1,0
19 Saúde dos povos indígenas 14 56 3.102.231,74 0,7
20 Saúde bucal 24 73 2.920.239,46 0,7
21 Saúde da população negra 2 29 2.889.256,09 0,7
22 Bioética e ética em pesquisa 2 96 2.185.064,58 0,5
23 Saúde do portador de necessidades especiais 12 26 1.994.798,72 0,5
24 Promoção da saúde 6 12 648.777,51 0,2
Total – 154 2444 416.512.022,80 100,0

Quadro 1 – Total de editais, projetos e fomento por subagendas, encontrados por ano 

no período de 2004 a 2007

Fonte: http://pesquisasaude.saude.gov.br/bdgdecit/ (2012).
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A criação das subagendas permitiu contemplar tópicos mais específicos 

da cadeia de conhecimento, da pesquisa básica à operacional. No entanto, o 

relatório da ANPPS deixa claro que a resolução dos problemas de saúde não depende 

apenas da pesquisa, das práticas científicas e tecnológicas, dos conceitos, da metodologia 

ou ferramenta criada para produção de soluções.2 A pesquisa ainda precisa estar mais 

próxima dos serviços e da educação para a saúde, no entanto, a produção científica requer 

que a incorporação dos achados produzidos tenham maior aplicabilidade na prática, e para 

tal essa interface se faz necessária.

AS PRIORIDADES E FOMENTOS À PESQUISA EM SAÚDE NO BRASIL

Pelas informações disponíveis em seu portal, o MS desenvolve atividades 

de geração, difusão e aplicação de novos conhecimentos, buscando atender as 

necessidades do SUS e aproximar as inovações científicas e o desenvolvimento 

tecnológico das ações de prevenção e controle dos problemas de saúde que 

acometem a população brasileira.4 O investimento para pesquisa em saúde contribui 

para o preenchimento de lacunas de conhecimento em áreas prioritárias e a partir 

da divulgação desse conhecimento podem ser desenvolvidos novos procedimentos, 

ferramentas de intervenção e produtos, fornecendo subsídios para a formulação de 

políticas públicas e aperfeiçoamento do SUS.4

No âmbito organizacional do MS, dentre as secretarias criadas para atender as 

demandas no desenvolvimento do SUS, a SCTIE institucionaliza a Ciência e Tecnologia no MS 

e consolida ações relacionadas à PNCTIS no Brasil.4 Ao acessar o link “Ciência e Tecnologia”, 

foram localizadas abordagens e informações que ajudaram a caracterizar as atividades de 

CTIS na perspectiva do MS e do SUS. Nesse link também foram encontradas as atividades 

de fomento à pesquisa que aborda a forma de definição das prioridades de pesquisa em 

saúde, que ocorrem a partir de oficinas onde o DECIT define temas condizentes com as 

necessidades da população e que compõem os editais. Os resultados devem ser aplicáveis 

ao SUS, nesse sentido o DECIT prioriza projetos com potencial de inovação e investe na 

disseminação do conhecimento resultante das pesquisas.4

Dentre as abrangências da SCTIE, ainda no link de “Ciência e Tecnologia 

é possível acessar informações referentes às pesquisas em saúde do país, as 

modalidades de fomentos, as redes de pesquisa, a avaliação de tecnologias em saúde 

e estudos financiados pelo MS. Enquanto que no link de “Prioridades de Pesquisa” é 
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evidenciada a forma como foi construída a ANPPS. Quanto às pesquisas fomentadas, 

infere-se que o investimento em CTIS visa o desenvolvimento sustentável e requer a 

sensibilização dos gestores para a importância desse investimento, além da promoção 

da conjugação de temas dos editais com políticas de saúde, a definição de metas, a 

institucionalização de ações de ciência e tecnologia e direcionamento para a formação 

continuada de pesquisadores.4

O DECIT não possui link próprio dentro do portal do MS, porém existem 

informações e acesso que permite conhecer dados e editais lançados pelo departamento. 

Os editais nacionais lançados são organizados em cima de temas específicos e se propõem 

a fortalecer a CTIS em nível nacional, incentivando a livre concorrência.4 Existem projetos 

nacionais que, por especificidades da pesquisa, possuem contratação direta do DECIT, 

como por exemplo, o desenvolvimento de vacinas prioritárias para o Programa Nacional de 

Imunização do MS.4

Os recursos para o financiamento de pesquisas em saúde são provenientes 

do fundo de cooperação bilateral do Ministério da Ciência e Tecnologia.4 As pesquisas 

nacionais são financiadas com apoio técnico-administrativo do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) ou do Programa Pesquisa para o SUS Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS). 

Essa última é uma modalidade de fomento descentralizado dos recursos, compartilhado 

entre o MS e os estados, por meio das Fundações de Amparo à Pesquisa ligada às 

Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia e das Secretarias Estaduais de Saúde, e visa 

atender às necessidades regionais e à redução das desigualdades, melhorando a equidade 

entre as regiões do país na área da CTIS. 

Enfim, a divulgação do conhecimento científico produzido pelo DECIT se 

dá pelos seguintes canais de conhecimento: Informe Ciência, Tecnologia e Inovação 

em Saúde, acessado através da BVS do MS, na seção “Publicações”; e Ciência e 

Tecnologia no Portal da Saúde, onde são divulgados eventos, editais de fomento à 

pesquisa, ações em ciências, tecnologia e inovação do MS. Essa página foi acessada 

por um canal de busca, mas não há caminhos pelo portal do MS para acessá-lo. Mais 

recentemente, quando pesquisado nos sites de busca é encontrado um endereço cuja 

Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde é o assunto de base da página e 

traz informações sobre o DECIT, sua história e estrutura, missão, estudos concluídos, 

entre outros itens. 
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UM RETRATO DAS PESQUISAS EM SAÚDE NO BRASIL:  

EDITAIS LANÇADOS ENTRE 2004 E 2007 

No portal do MS, dentro da aba “Ciência e Tecnologia”, as pesquisas a partir 

de 2002 estão disponíveis no link “Pesquisa em Saúde” para acesso livre, possibilitando a 

busca apurada dos editais lançados pela DECIT segundo ano de lançamento, região, estado, 

edital/contratação direta, subagenda, parceria, tipo de pesquisa, campo, palavra-chave, 

modalidade de fomento, subagenda secundária/transversalidade. No banco de dados com 

editais foram verificados os projetos fomentados e recursos disponibilizados no período de 

2004 a 2007, por cada modalidade de fomento, por período ou subagenda de pesquisa, 

possibilitando o levantamento de subagendas com maior número de editais, projetos de 

pesquisa fomentados, custos disponibilizados por modalidade de fomento e o total de cada 

variável por ano (Quadro 1).

Na busca direcionada por ano, no período entre 2004 e 2007, foi 

encontrado um total de 154 editais e 2.444 projetos de pesquisa, que foram selecionados 

e receberam um financiamento superior a 416 milhões de reais para o desenvolvimento 

dos mesmos (Quadro 2). Dos editais lançados nesse período, 54 foram financiados por 

interesse do fomento descentralizado do PPSUS com 1.091 projetos beneficiados; 

40 foram lançados para fomento nacional com 1.264 projetos beneficiados; e com 

a modalidade de contratação direta foram lançados 60 editais e fomentados 89. 

Para o período estudado, teve-se um total foram 416 milhões de recursos financeiros para 

o fomento de pesquisas em saúde.

A distribuição das subagendas possibilitou traçar o perfil no período de 2004 

a 2007. Os números de editais lançados, projetos fomentados e financiamentos não são 

igualmente distribuídos entre as três modalidades existentes, prevalecendo o lançamento 

de editais por meio da modalidade de fomento de contratação direta, porém com menor 

Ano
Editais
n (%)

Fomento 
PPSUS

Fomento 
nacional

Contratação 
direta

No de  
projetos

Total financiado (R$)

2004 57 (37) 20 09 28 836   82.000.000,00
2005 43 (28) 07 16 20 623 139.000.000,00
2006 35 (23) 23 10 02 818 160.000.000,00
2007 19 (12) 04 05 10 167   35.000.000,00
Total 154 (100) 54 40 60 2.444 416.000.000,00

Fonte: http://pesquisasaude.saude.gov.br/bdgdecit/ (2012)

Quadro 2 – Distribuição dos editais lançados e projetos por tipo de fomento e valor 

financiado no período de 2004 a 2007
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disponibilidade de projetos e recursos financeiros que outras modalidades. A modalidade 

fomento nacional possui o menor número de editais lançados, porém com maior abrangência 

de projetos e recursos de financiamento, seguido da modalidade fomento descentralizado 

PPSUS, com mais editais lançados do que o fomento nacional, porém com menos projetos 

que o mesmo e investimento total disponível considerável. 

Do geral das subagendas, destacaram-se as do complexo produtivo da 

saúde, com 29,1% e pesquisa clínica, com 19,8%, com maior concentração de recursos 

para fomento no período do estudo (Quadro 1), totalizando quase 50% dos recursos para 

pesquisa na área da alta complexidade na saúde. Enquanto que subagendas como doenças 

transmissíveis e as doenças crônicas não transmissíveis, com maior número de editais e 

projetos, tiveram 11,7 e 10,5%, respectivamente, de recurso, o que mostra um desequilíbrio 

na distribuição dos recursos considerando-se as prioridades.

Ao considerar o levantamento realizado referente às subagendas 

componentes da ANPPS, foi possível verificar os perfis de fomento, áreas de maior 

produção de conhecimento, modalidade mais presente no fomento nacional e produção 

relacionada às subagendas. Após revisar e agrupar as informações referentes a cada 

subagenda no período de 2004 a 2007 e todas as subagendas comparativamente, foi 

possível chegar a algumas observações que colaboram para a discussão deste estudo. 

O investimento em pesquisa não necessariamente é proporcional ao número de editais 

e/ou projetos e nem sempre há interesse de fomento para determinadas subagendas em 

alguns anos, como foi possível verificar após levantamento dos dados. Infere-se que o 

financiamento de projetos e o lançamento de editais não ocorrem de forma homogênea 

e esses sofrem influência de alguns grupos, o que possibilita a desigual distribuição e 

investimento nas áreas temáticas das subagendas.

Observa-se ainda que, no período destacado na pesquisa, houve 

subagendas com lançamento de editais que foram contempladas com apenas uma 

modalidade de fomento, enquanto que outras subagendas só foram contempladas com 

fomento de editais em um ano do período levantado e sem todas as modalidades para 

financiamento dos mesmos. Além das informações apresentadas no Quadro 3, são 

encontrados dados sobre o fomento e lançamento de editais e projetos direcionados 

à ANPPS por ano. Analisando os perfis de contratação de editais por subagendas no 

período de 2004 a 2007, podem ser destacadas informações que confirmam as 

divergências de interesses das modalidades de fomentos em lançar editais que atendam 

a determinadas subagendas. 
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DISCUSSÃO

A SCTIE destacou a institucionalização da Ciência e Tecnologia (C&T) no 

âmbito do MS e a consolidação desse como principal articulador das ações de política 

de ciência, tecnologia e inovação em saúde.10,11 A participação do Estado na condução 

da política tem sido fundamental para identificar as necessidades e gerar os recursos 

indispensáveis à manutenção dessa atividade essencial à preservação do interesse público1. 

Guimarães3 aponta que a política brasileira de C&T privilegia a eleição de setores de 

Subagendas

Número de editais/projetos Maior nº 
de editais 
lançados

Maior 
nº de 

projetos 
lançados

Maior 
quantitativo de 
investimento

2004 2005 2006 2007

Alimentação e nutrição 14 / 101 7 / 16 9 / 12 3 / 32 2004 2005 2005
Assistência farmacêutica 12 / 102 5 / 75 13/ 22 1 / 1 2006 2005 2005
Avaliação de tecnologia e 
economia em saúde

5 / 32 6 / 35 5 / 10 3 / 32 2005 2005 2007

Bioética e ética em pesquisa 1 / 78 1 / 18 – – – 2004 2004
Complexo produtivo da saúde 15 / 23 9 / 31 3 / 7 21 / 52 2004 2006 2006
Comunicação e formação 
em saúde

8 / 10 2 / 2 11 / 40 – 2006 2006 2006

Demografia e saúde – – 1 / 1 – 2006 2006 2006
Doenças crônicas não 
transmissíveis

19 / 59 9 / 99 17 / 49 4 / 10 2004 2005 2005

Doenças transmissíveis 24 / 136 13 / 78 25 / 195 4 / 15 2006 2006 2006
Epidemiologia 2 / 2 2 / 2 4 / 13 3 / 5 2006 2006 2007
Gestão do trabalho e educação 
em saúde

9 / 14 2 / 4 10 / 58 – 2006 2006 2006

Pesquisa clínica 17 / 25 4 / 66 8 / 27 5 / 12 2004 2005 2005
Promoção da saúde 2 / 2 1 / 2 2 / 5 1 / 3 – 2006 2006
Saúde, ambiente, 
trabalho e biossegurança

7 / 11 5 / 8 17 / 48 2 / 2 2006 2006 2006

Saúde bucal 9 / 40 4 / 7 9/24 2 / 2 – 2004 2004
Saúde da criança e do 
adolescente

17 / 48 5 / 7 17 / 38 1 / 1 – 2004 2006

Saúde da mulher 15 / 46 5 / 11 14 / 22 5 / 54 2004 2007 2007
Saúde da população negra – 1 / 1 1 / 28 – – 2006 2006
Saúde do idoso 4 / 6 3 / 4 11 / 27 1 / 1 2006 2006 2006
Saúde do portador de 
necessidade especiais

5 / 6 1 / 1 6 / 19 – 2006 2006 2006

Saúde dos povos indígenas 5 / 9 4 / 28 3 / 3 2 / 16 2004 2005 2005
Saúde mental 9 / 15 2 / 24 11 / 15 2 / 4 2006 2005 2005
Sistemas e políticas de saúde 16 / 78 9 / 13 19 / 64 1 / 1 2006 2004 2006
Vítima, acidente e trauma 6 / 73 1 / 1 5 / 9 – 2004 2004 2004
TOTAL 57 / 836 43 / 623 35 / 818 19 / 167 2006 2006 2006

Fonte: http://pesquisasaude.saude.gov.br/bdgdecit/ (2012)

Quadro 3 – Lançamento de editais, projetos e fomento de pesquisa de 2004 a 2007
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atividade econômica como base de sua concepção e orientação. A ênfase dada a alguns 

setores tem deixado de lado setores de atividade social, em particular os de alimentação, 

saúde, habitação e educação.3,12

Os resultados ressaltam que a elaboração e implementação da ANPPS tem se 

dado através de um processo político e técnico e deve respeitar as necessidades nacionais e 

regionais de saúde2. Contudo, no período de elaboração da agenda, essa foi construída com 

base em temas de interesse que representavam parte dos interesses, visto que alguns estados 

brasileiros não se manifestaram dentro do prazo determinado, não havendo participação 

homogênea no momento da elaboração da ANPPS no país. Da mesma forma, o lançamento 

de editais e a seleção dos projetos não permanece clara8,11 quanto ao processo de seleção 

e priorização em detrimento de outros projetos, pois se verifica a falta de transparência na 

seleção dos editais e projetos e o insuficiente controle e participação social. 

A disponibilidade de recursos é variável e não há transparência quanto 

ao processo de liberação dos mesmos, visto que a análise das atividades de fomento em 

momentos distintos acusou diferença de recursos para as pesquisas. As necessidades 

mudam ao longo dos anos e a Atenção Básica, por exemplo, continua não sendo uma 

prioridade de alocação de recursos para pesquisas. Daí a definição de prioridades ser 

essencial para que se estabeleça a primeira justificativa para que o MS se ocupe da gestão 

da pesquisa em saúde.10,14

Para contemplar as propostas da PNCTIS, segundo Guimarães,3 “as ações de 

fomento orientadas pela agenda de prioridades deveriam ter a relevância como destino; o 

mérito como ponto de partida; a competição como norma operacional básica”. Portanto, para 

que o MS assuma o protagonismo na política de pesquisa em saúde é necessário aproximar 

as agendas da pesquisa em saúde e da política pública de saúde e carrear mais recursos 

financeiros para a pesquisa e encontrar novas fontes de recursos devido ao problema da 

escassez dos recursos financeiros, problema esse recorrente nos países em desenvolvimento. 

O desafio da SCTIE é traduzir o conhecimento produzido em inovações 

tecnológicas que melhorem o desempenho do setor produtivo nacional, contribuindo para 

o desenvolvimento sustentável no campo da saúde.14 A SCTIE apoia, através do DECIT, 

projetos relacionados aos diversos temas e linhas de pesquisa previstos na ANPPS, sendo 

importante considerar que há muitos estudos transversais e, portanto, atendem a mais de uma 

subagenda,14 justificando, talvez, a ausência de informações referentes a editais e fomentos 

em algumas subagendas que contemplam as pesquisas transversais, estando essas incluídas em 

editais de subagendas com maior número de lançamentos.
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Contudo, há controvérsias, pois quando se buscou, neste estudo, identificar 

atividades de fomento referentes a cada subagenda, não foi encontrado qualquer registro de 

lançamento de editais para a subagenda “Doenças Crônicas Não Transmissíveis” (cardiopatias, 

neoplasias, hemopatias, nefropatias agudas, hipertensão arterial e diabetes) no período de 2004 

a 2007, sendo que em outro documento que serviu de base para a discussão se afirma que as 

prevalências das doenças não transmissíveis se tornaram as mais frequentes 
causas de mortes no Brasil, além de responderem por mais de 70% dos 
gastos assistenciais com a saúde no país, e a SCTIE tem priorizado o 
investimento no desenvolvimento científico e tecnológico nessa área.14 

Ainda, se mostra contraditório ao se considerar o levantamento dos editais e 

projetos no período de 2004 a 2007, o que Goldbaum e Serruya7 defenderam que “já se 

atendeu a parte substancial da agenda de prioridades em pesquisa, por intermédio de 

chamadas públicas com ampla concorrência da comunidade científica. Para os autores, “todos 

os elos componentes da cadeia de conhecimento foram contemplados e, entre todos os 

campos, encontra-se a Saúde Coletiva que se fez presente em todos os editais, implicando 

uma expressiva participação”.7 O levantamento aponta que houve um aumento do fomento à 

pesquisa, porém ainda estão concentrados e não atende às necessidades do país.11

Guimarães3 refere que os indicadores regionais e os referentes a diferentes 

grupos sociais em cada região demonstram a profunda discriminação social quanto à saúde, 

seja nos padrões de morbidade, de mortalidade, no acesso aos serviços, na qualidade do 

atendimento ou na disponibilidade de infraestrutura sanitária. 

Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste há escassez de centros de 

excelência, profissionais e instituições capacitadas1, justificando a concentração das 

pesquisas e fomento principalmente no Sudeste e Sul. Embora os editais sejam lançados para 

competição de projetos em todo o país, a distribuição geográfica das atividades de pesquisa 

em geral e da pesquisa em saúde apresentam o mesmo padrão de concentração: 63% dos 

grupos estão na região Sudeste, 17% no Sul, 13% no Nordeste, 5% no Centro-Oeste e 2% no 

Norte.10 A articulação entre os sistemas nacionais de inovação e o aumento do bem-estar e a 

inclusão social é um desafio para o parque de pesquisa e desenvolvimento em saúde no país, 

e esse necessita amadurecimento do sistema de inovação em saúde.8,10,12

É enfatizado na ANPPS que a resolução dos problemas de saúde não depende 

apenas da pesquisa, das práticas científicas e tecnológicas, dos conceitos, da metodologia 

ou ferramenta criada para produção de soluções.2 Envolve, além do desenvolvimento de 

pesquisa, os interesses político-científicos e tal contexto é reforçado pela afirmativa “...os eixos 
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e as linhas de pesquisas prioritárias para cada estado não são tarefa fácil, considerando-se os 

diferentes, e às vezes conflitantes, interesses dos diversos sujeitos envolvidos no processo”,13 

que sugere a influência de grupos de interesses de diferentes instituições de ensino, pesquisa 

e serviços sobre as pesquisas financiadas no país. O fomento científico e tecnológico no país 

não se orienta pelas necessidades de saúde da população e do SUS, é fundamental aproximar 

a atividade científica da atividade de atenção à saúde e a definição de prioridades de 

pesquisa em saúde como uma estratégia.12,13

O DECIT expõe enquanto avanços, 

resultados eficientes em tratamentos, descobertas científicas e medicação 
de ponta. Hoje todos os estados da federação participam ativamente dos 
investimentos em Ciência e Tecnologia em Saúde, o país tem uma agenda 
de prioridades de pesquisa em saúde pactuada em todas as instâncias 
gestoras do SUS, em processo de revisão.15 

Como avanço, podem ser apontados ainda que a produção de vacinas e soros 

é predominantemente pública, havendo, portanto, melhores condições para a construção de 

uma política tecnológica focada nas necessidades nacionais.3

Embora hajam desafios a serem superados, destaca-se a criação dos Fundos 

Setoriais e com a elaboração da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, da 

Lei da Inovação e do decreto que a regulamenta, da criação do Programa de Fomento à 

Indústria Farmacêutica (Pró-Farma) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), da Lei nº 11.196 (Lei ´do bem´) e do projeto de lei que regulamenta o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), onde o conjunto de 

mudanças propiciou o aumento da capacidade de indução, no sentido de conciliar mérito 

científico e prioridades, definidas por atores internos e externos à comunidade científica; 

ênfase ao componente tecnológico e busca da inovação, deslocando o tradicional balanço 

observado na pesquisa realizada no país.10

A produção do conhecimento científico alcançou, em 2010, o patamar da 15ª 

posição entre os países do mundo e 28ª no ranking mundial de registro de patentes, além de 

aprovadas e, em plena execução, a PNCTIS e de Gestão de Tecnologias em Saúde, porém 

é imperativo ressaltar que os avanços alcançados nas pesquisas precisam ser registrados, 

no âmbito da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), em conjunto com os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP).16 Para o DECIT, o 

conhecimento deve ser reconhecido como “... gerador de mudanças no plano da ação ou 

do ´fazer cotidiano´ dos profissionais de saúde”16. Tal aspecto permanece dificultando a 

participação social e a socialização da produção científica e tecnológica em prol da equidade, 
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o que implica, também, na baixa utilização do conhecimento produzido.16,17 Espera-se 

transpor a produção científica em aplicação prática, que proporcionará mais benefícios 

concretos para os usuários do SUS, ainda um importante desafio.12,13,16

Ao considerar as necessidades de aperfeiçoamento da estrutura da pesquisa e 

desenvolvimento para construção/atualização de uma PNCTIS que busque atender às propostas 

da ANPPS, foi elaborado pelo DECIT um novo documento que direciona e complementa a 

agenda, no sentido de nortear as ações de fomento de acordo com as necessidades de promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população e identificar temas prioritários de pesquisa que 

refletem as atuais necessidades de aperfeiçoamento do Sistema de Saúde Brasileiro.5

Lançado em 2011, Pesquisas Estratégicas para o Sistema de Saúde (PESS) 

reafirma que 
o compromisso da atual gestão na construção de um sistema de saúde 
caracterizado pela qualidade dos serviços prestados à população 
brasileira e pela integração virtuosa entre ciência, tecnologia, inovação 
e desenvolvimento e o fomento às atividades de pesquisa científica e 
tecnológica em saúde ocupa espaço fundamental, pois objetiva incentivar 
a produção e a apropriação de conhecimentos e tecnologias que 
contribuam para melhorar as condições de saúde da população brasileira 
e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento nacional sustentável, 
reduzindo a vulnerabilidade do sistema de saúde.5

O PESS assinala como avanço entre 2003 e 2010, que 

recursos investidos pelo MS e instituições parceiras no fomento às 
atividades de pesquisa e desenvolvimento em saúde possibilitaram o 
crescimento da produção científica nacional, a formação de recursos 
humanos qualificados e o fortalecimento das instituições de ensino e 
pesquisa em saúde. 

E aponta que “a necessidade de articular o saber científico com práticas sanitárias 

e problemas de saúde da população brasileira, motivou o MS a intensificar os esforços na busca 

por metodologias voltadas para a definição de prioridades de pesquisa em saúde”, o documento 

assegura que a ANPPS, ferramenta na definição dos temas que compõem os editais de fomento 

à pesquisa em saúde, não aponta prioridades, enfatizando o papel do gestor nesse sentido.5

Assim, o PESS apresenta 151 prioridades de pesquisa, enquadradas nos 16 

objetivos estratégicos do MS, que foram pactuadas no CNS e que constituem o conjunto de 

temas prioritários contidos no Plano Plurianual 2012-20155 com intuito de superar os desafios 

e dificuldades na capacidade de indução, tem finalidade de direcionar as atividades de 

fomento, complementando a ANPPS, visando sanar as necessidades da população e aumentar 

a efetividade da PNCTIS no cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS.
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Espera-se que as atividades de fomentos possam ser divulgadas com maior 

transparência desde a escolha dos editais até o controle da conclusão de pesquisas 

financiadas e sua aplicabilidade social, e que possa haver maior participação da sociedade no 

desenvolvimento dessas pesquisas.

CONCLUSÕES

O levantamento dos editais, projetos e investimentos permitiu observar que, 

no período de 2004 a 2007, a distribuição do fomento para pesquisa no país não se deu 

de forma homogênea e equânime. Também não foi possível saber acerca da conclusão 

dos projetos e aplicabilidade dos resultados, o que sugere que existe fragilidade no 

controle e divulgação das pesquisas fomentadas pelo DECIT, e quanto ao cumprimento 

das prioridades de pesquisa.

A ANPPS serve para orientar as pesquisas de acordo com as necessidades 

em saúde da população, contudo mostrou ser influenciada por critérios que ainda não 

garantem uma equitativa distribuição de editais no território e entre as subagendas de 

pesquisa, favorecendo determinados setores e grupos de pesquisa em detrimento de outros. 

Essa se caracteriza ainda como uma das fragilidades no que se refere ao direcionamento das 

pesquisas do setor saúde e um atraso no desenvolvimento de forma equilibrada. 

A posição deste trabalho, com base nos dados analisados, é de que a falta 

de transparência na distribuição de recursos para a pesquisa e a possível interferência de 

determinados grupos colaborem para uma inequidade na distribuição dos investimentos 

para desenvolvimento de pesquisas que contemplem todas as subagendas. Isso com prejuízo 

de interesses em grupos minoritários, da atenção básica e das atividades de promoção e 

prevenção, influenciando assim na menor resolutividade dos problemas de saúde pública 

e na situação atual de saúde do país. O DECIT, apesar de manter os dados das pesquisas 

disponíveis em um banco de dados virtual, necessita redirecionar os recursos por subagendas 

de forma mais equânime e ter maior clareza quanto aos resultados, conclusão e aplicabilidade 

dos projetos fomentados. Precisa, também, facilitar o acesso ao seu perfil, de forma a melhor 

divulgar seu trabalho e papel diante da sociedade.

O DECIT lançou o documento Pesquisas Estratégicas para o Sistema de Saúde 

(PESS), no sentido de tentar superar as dificuldades de indução das pesquisas em saúde com 

intuito de atender as necessidades da população e cumprir com as propostas da ANPPS e da 

PNCTIS em cumprimento com os princípios e as diretrizes do SUS.
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Assim, os resultados deste estudo, que teve seus objetivos alcançados, 

respondem não apenas a questões desta pesquisa, mas também colaboram com outros 

estudos e indagações. Deve ser considerado que os dados disponíveis podem ter sido 

insuficientes, visto que o período disponível para o desenvolvimento e conclusão da 

pesquisa impossibilitou o levantamento de dados dos anos posteriores para uma análise mais 

fidedigna da situação do fomento no país, o que pode se constituir em viés para o estudo. 

Sugere-se novas pesquisas que melhorem o conhecimento sobre fomento de pesquisas em 

saúde e que possam atualizar, a partir do período selecionado neste estudo, os dados sobre a 

distribuição de recursos para pesquisa e conclusão das mesmas. 

Enfim, com os principais avanços e desafios identificados, espera-se que haja 

melhor direcionamento nas atividades de pesquisa e desenvolvimento para tornar mais 

equilibrados os resultados e buscar aplicabilidades dos mesmos em prol da sociedade. 

Aspira-se que as pesquisas tenham melhor distribuição de recursos e editais por subagendas 

no sentido de superar as diferenças e possibilitar um desenvolvimento mais uniforme 

e justo no âmbito da saúde, favorecendo estudos que, quando aplicados os resultados, 

transformem a cultura de recuperação em saúde a favor da promoção e prevenção de 

agravos, reduzindo os custos gerais para a sociedade e no âmbito da saúde pública. 
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