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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), do Ministério da Saúde (MS), 
por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), desenvolve ações tanto no campo do fomen-
to à pesquisa e divulgação de seus resultados quanto no aprimoramento da capacidade regulatória do Es-
tado, como na avaliação de tecnologias em saúde, biotecnologia, bioética, biossegurança e fortalecimento 
dos comitês de ética em pesquisa. 

É propósito institucional do Decit despender esforços para que a produção científica reper-
cuta diretamente no Sistema Único de Saúde, resultando em ações de prevenção e de contro-
le dos problemas de saúde, como as recorrentes doenças emergentes e negligenciadas que acome-
tem os paí ses em desenvolvimento, agregando, assim, mais qualidade de vida e bem-estar à população.

Para alcançar seu objetivo de indução e apoio a pesquisas em saúde, o Decit trabalha para fa-
zer valer a pactuação entre usuários, trabalhadores, gestores e pesquisadores em torno das li-
nhas-mestras da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), consolidadas 
em 2004 na 2.ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a partir das pre-
missas inscritas na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS).

Nos últimos anos, as ações de fomento à pesquisa em saúde têm agregado atenção e recursos 
progressivos, no âmbito do MS. Em 2006, essas ações movimentaram cerca de R$121 milhões 
investidos pelo Decit e por parceiros como a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura (Unesco) e o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), por meio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), além 
das fundações de amparo à pesquisa dos estados.

Em cooperação técnica com o CNPq, o Decit investiu em 270 projetos associados a oito editais lançados 
em 2006: Fármacos e Insumos Farmacêuticos a partir de algas marinhas; Estudo do Envelhecimento Popu-
lacional e Saúde do Idoso; Genética Clínica, Gestão do Trabalho em Saúde, Gestão da Educação em Saúde e 
Comunicação e Informação em Saúde; Estudos em Populações Expostas à Contaminação Ambiental; Estu-
do de Doenças Negligenciadas; Estudo de Determinantes Sociais da Saúde, Saúde da Pessoa com Deficiên-
cia, Saúde da População Negra e Saúde da População Masculina; e Desenvolvimento e inovação tecnológica 
voltada à ampliação e consolidação do Programa Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio).

Outra parceria importante assegurou o financiamento a 50 grandes estudos cooperativos, conforma-
dos em redes multicêntricas, em caráter nacional, lançados juntamente com a Finep. Foram investidos 
cerca de R$43 milhões, incluindo os recursos do MCT, em projetos relacionados à Rede Multicêntrica de 
Avaliação de Implantes Ortopédicos (Remato), Rede Nacional de Unidades de Pesquisa Clínica em Hos-
pitais de Ensino, Estudo Multicêntrico Randomizado de Terapia Celular em Cardiopatias, Estudo Mul-
ticêntrico Longitudinal em Doenças Cardiovasculares e Diabetes Mellitus (Elsa Brasil), além do Estudo 
Multicêntrico para Caracterização Molecular das Hemofilias A e B e Determinação do Estado de Porta-
dora de Hemofilia no Brasil.

Em parceria com a Unesco, o Decit vem acompanhando 18 projetos por meio do Projeto 914 
BRA2000. Uma importante ação está em curso, apoiada com R$7,7 milhões: a Pesquisa Nacional de De-
mografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) que tem coletado nas cinco regiões do país informa-
ções necessárias à composição de indicadores demográficos de saúde e de nutrição para mulheres em 
idade fértil (15 a 49) e crianças menores de 5 anos de idade, visando subsidiar a avaliação de políticas e 
estratégias de ação nessas áreas.

Outras duas importantes frentes de trabalho são o Programa Pesquisa para o SUS: gestão compar-
tilhada em saúde (PPSUS) e o Projeto Fortalecimento Institucional dos comitês de ética em pesquisa 
(CEPs). Em todos os estados brasileiros, o PPSUS investiu cerca de R$40 milhões apoiando a produção 
de novos conhecimentos e tecnologias voltadas à resolução de problemas prioritários de saúde, respei-
tando as vocações regionais de pesquisa, além de desenvolver mecanismos para subsidiar as instâncias 
estaduais de ciência e tecnologia (C&T) nas ações de fomento à pesquisa em saúde. 
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O Projeto Fortalecimento Institucional dos CEPs objetiva aprimorar o sistema de revisão ética de pes-
quisas envolvendo seres humanos no desempenho de suas atribuições, a partir da implementação de in-
fra-estrutura e capacitação de seus membros. Em 2006, foram investidos R$4,65 milhões em promoção 
de cursos e material didático para capacitação dos membros dos CEPs em bioética e ética em pesquisa, 
beneficiando,  ao longo dos três últimos anos, 173 instituições em todas as regiões do país. 

Em relação às áreas de biotecnologia, biossegurança e bioética em saúde, as principais ações no ano 
de 2006 foram voltadas para a implementação da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exte-
rior, em especial na Coordenação do Grupo de Trabalho de Saúde Humana do Fórum de Competitivi-
dade em Biotecnologia, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e a 
formulação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia e da Política Nacional de Atenção em Ge-
nética Clínica no SUS.

Outras atuações aconteceram junto às comissões sobre Acesso e Uso do Genoma Humano, de Bios-
segurança em Saúde e de Propriedade Intelectual do Ministério da Saúde, além da participação de re-
presentantes do MS em comissões inter e intraministeriais, em especial no Conselho de Gestão do Pa-
trimônio Genético (CGEN), na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e na Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). O Ministério da Saúde coordenou, ainda, o Grupo de Trabalho 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, participou no Grupo Técnico da Anvisa, para proposição da 
regulamentação do artigo 5.º da Lei n.º 11.105/2005, referente à pesquisa e terapia com células-tronco 
embrionárias, e participou nas discussões nacionais e internacionais para a implementação da Conven-
ção sobre Diversidade Biológica (CDB), do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança e da Convenção 
para a Proibição de Armas Biológicas (CPAB).

No campo da Avaliação de Tecnologias em Saúde, em 2006, foi elaborada a Política Nacional de Ges-
tão de Tecnologias em Saúde. Além disso, o Ministério da Saúde investiu na capacitação em gestão de 
tecnologias em saúde, por meio da promoção de cursos de mestrado e especialização voltados aos técni-
cos e gestores da saúde em todo o país.

Em 2006, a edição comemorativa dos cinco anos de realização do Prêmio de Incentivo em Ciên-
cia e Tecnologia para o SUS merece destaque. O Prêmio seleciona pesquisas nas categorias traba-
lho publicado, especialização, mestrado e doutorado, incentivando a produção científica volta-
da para a melhoria do SUS. Em cinco anos, sendo que foram contemplados pesquisadores de 17 es-
tados, das cinco regiões brasileiras, originários de 35 instituições de ensino e pesquisa do país.

O Departamento realizou entre os dias 6 de 8 de dezembro, em Brasília, o evento Decit + 2: atuação do 
Ministério da Saúde em ciência, tecnologia e inovação. Na ocasião, estiveram presentes cerca de 280 pes-
soas, entre gestores de saúde, representantes das instituições parceiras e comunidade científica, que par-
ticiparam de oficinas de trabalho e reuniões temáticas com o objetivo de avaliar das atividades desenvol-
vidas pelo Decit – passados dois anos da realização da 2.ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia 
– e planejar novos caminhos de atuação. 

Este relatório apresenta um balanço das ações implementadas em 2006, organizadas segundo as es-
tratégias da PNCTIS, registrando e sistematizando os processos de trabalho adotados, na perspectiva de 
subsidiar as futuras gestões com as opções técnicas e administrativas utilizadas, configurando-se, assim, 
como uma ferramenta importante para o prosseguimento das atividades de fomento à pesquisa em saú-
de, de aprimoramento da capacidade regulatória do Estado e de comunicação e informação em ciência e 
tecnologia desenvolvidas pelo Decit.
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Coordenação-Geral de Apoio à Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico
A Coordenação-Geral de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Departamento de 

Ciên cia e Tecnologia (Decit) tem a missão de promover a pesquisa científica em saúde, fornecendo su-
porte técnico e financeiro.

Na perspectiva de cumprimento de seus objetivos, a coordenação vem atuando, principalmente, a 
partir do lançamento de editais públicos em parceria com o CNPq, a Finep e a Unesco. Considerando a 
relevância das ações financiadas pelo Ministério da Saúde, tornam-se fundamentais não apenas o finan-
ciamento da pesquisa em saúde, mas também o seu acompanhamento e sua avaliação, com o objetivo de 
analisar a abrangência e resolutividade das ações de fomento.

Esse relatório traz as ações desenvolvidas pela coordenação no ano de 2006, apresentando os editais te-
máticos em parceria com o CNPq e a Finep, o andamento das Redes de Pesquisa e dos Estudos Multicêntri-
cos financiados pelo Decit, bem como o acompanhamento e a avaliação de projetos já apoiados.

Coordenação-Geral de Avaliação de Tecnologias em Saúde
Nos últimos anos, o crescente aparecimento de inovações tecnológicas em saúde tem contribuído 

como instrumento de pressão sobre os sistemas de saúde que gerenciam recursos limitados. Se por um 
lado, tecnologias são incorporadas sem a garantia de eficácia e efetividade, de outro, existem tecnologias 
obsoletas, que continuam a ser utilizadas nos serviços, mesmo não representando mais a melhor opção 
terapêutica ou diagnóstica. 

Por isto, os gestores de saúde necessitam de informações coerentes sobre os benefícios, riscos e custos 
das tecnologias e seu impacto sobre os serviços de saúde, para tomarem decisões racionais com relação à 
incorporação ou abandono das tecnologias. Nesse contexto, para auxiliar os gestores, existe a Avaliação 
de Tecnologias em Saúde (ATS), processo abrangente que avalia os impactos clínicos, sociais e econômi-
cos da utilização das tecnologias em saúde, emergentes ou já existentes, desde a pesquisa e o desenvolvi-
mento até a obsolescência. Para isso, investiga a eficácia, a efetividade, os riscos, a acurácia e o custo-efe-
tividade das tecnologias, entre outros indicadores. 

Entendem-se por tecnologias em saúde os medicamentos, os procedimentos, os equipamentos e as 
técnicas, clínicos, cirúrgicos ou diagnósticos, além dos serviços, programas educacionais e sistemas de 
informação em saúde.

O objetivo principal da ATS é auxiliar a tomada de decisão dos gestores em saúde, fornecendo-lhes 
uma ferramenta racional para a decisão por incorporação de tecnologias nos sistemas de saúde. 

No mundo, a ATS surgiu nos anos 70 e logo se mostrou um instrumento importante para au-
xiliar a tomada de decisão dos gestores em saúde, assim como dos profissionais de saúde, dos che-
fes de serviços, das organizações de pacientes, do sistema judiciário e dos ministros de saúde.

Nos últimos anos, tem sido crescente o interesse dos governos, cumprindo seu papel regulador, de se 
basear em critérios para priorizar as tecnologias que deverão ser incorporadas aos sistemas de saúde de 
seus países. A definição de prioridades deve levar em consideração fatores como: epidemiologia da con-
dição de saúde, características sociodemográficas da população-alvo, existência de evidências científicas 
de qualidade sobre a eficácia, a efetividade, a segurança e o custo-efetividade das tecnologias. A priori-
zação permite que os recursos constritos em saúde sejam aplicados da melhor maneira possível, visando 
alcançar os melhores benefícios com os menores custos e riscos para a sociedade, com base nos princí-
pios de eqüidade.

No Brasil, é recente a aplicação dos conceitos de avaliação de tecnologias em saúde no sistema de saú-
de pública do país. Porém, a demanda por incorporar tecnologias novas, caras e ainda sem avaliação de 
seu impacto no cenário brasileiro fez com que fosse prioritária a existência de um órgão que pudesse au-
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xiliar na tomada de decisão por incorporação. Nesse contexto, foi criada a Coordenação-Geral de Avalia-
ção de Tecnologias em Saúde (CG-ATS) do Decit. A CG-ATS constitui a instância responsável pela coor-
denação, promoção e difusão da avaliação de tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde no Brasil, 
no nível do Ministério da Saúde. 

Existente desde outubro de 2005, a coordenação trabalha com sete técnicos e uma coordenadora, ca-
pacitados para identificar prioridades de estudos em ATS, solicitar estes estudos a instituições de pesqui-
sa em ATS no Brasil e avaliá-los quanto à qualidade de suas evidências. A criação da Coordenação-Geral 
de Avaliação de Tecnologias em Saúde foi diretriz da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
em Saúde (PNCTIS).

A PNCTIS é o documento normativo para implementação da área de ATS no sistema de saúde. Ela es-
tabelece, entre outros, os princípios e as estratégias que direcionam as ações no campo da ATS. Os prin-
cípios são: o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana, o respeito ao meio-ambiente, à pluralidade 
filosófica e metodológica e à eqüidade em saúde. Entre as principais estratégias destacam-se o aprimora-
mento da capacidade regulatória do Estado, a criação do Sistema Nacional de Inovação em Saúde, a di-
fusão dos avanços científicos e tecnológicos e a formação de recursos humanos em ciência, tecnologia e 
inovação em saúde. Algumas atividades descritas nessa política são fundamentais para a organização das 
ações de avaliação de tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS), a saber:

criação de uma política em ATS, promovendo a cultura e a institucionalização da ava-•	
liação de tecnologias no processo de gestão de tecnologias no sistema de saúde;
constituição de uma rede nacional de avaliação tecnológica com aplicação dos conhe-•	
cimentos técnicos produzidos;
formação, capacitação e absorção de pessoal técnico no Sistema Nacional de Ciência, •	
Tecnologia e Inovação em Saúde, incentivando a análise crítica da produção científica 
e tecnológica;
difusão dos resultados de pesquisa por meio de bibliotecas virtuais, observatórios, •	
conferências de consenso, entre outras técnicas voltadas para apropriação dos conhe-
cimentos pelos profissionais de saúde e sociedade.

Os principais objetivos da CG-ATS são:

coordenar o Grupo de Trabalho Permanente em Avaliação de Tecnologias em Saúde •	
do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde (CCTI/MS);
organizar e qualificar a demanda por estudos em ATS, definindo o fluxo e os critérios •	
de priorização de tecnologias;
fomentar, monitorar e avaliar os estudos em ATS produzidos pelas instituições con-•	
tratadas;
produzir relatórios para disseminar os estudos em ATS e apoiar a tomada de decisão;•	
promover capacitação e formação de recursos humanos em ATS;•	
promover a sensibilização de gestores para a importância da ATS como instrumento •	
de gestão;
estabelecer cooperação técnica internacional com agências internacionais de ATS de •	
interesse para o Brasil;
articular as ações de ATS desenvolvidas na SCTIE/MS com os demais órgãos do Mi-•	
nistério da Saúde, instituições de ensino e pesquisa, secretarias estaduais e municipais 
de saúde e instâncias do controle social.

A Coordenação-Geral de Avaliação de Tecnologias em Saúde é responsável por identificar as deman-
das por estudos em ATS advindas do Grupo de Trabalho Permanente em Avaliação de Tecnologias em 
Saúde (GT-ATS), do CCTI/MS, e da Comissão de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Citec). Além 
disso, a CG-ATS analisa e define o tipo mais adequado de avaliação a ser realizada e viabiliza a contrata-
ção da instituição de pesquisa com expertise comprovada para a realização dos estudos.
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Nesse documento, serão descritas todas as atividades da Coordenação-Geral de Avaliação de Tecno-
logias em Saúde, do Decit.

Coordenação-Geral de Biotecnologia em Saúde
A Coordenação-Geral de Biotecnologia em Saúde tem por missão subsidiar o Ministério da Saúde no 

posicionamento e na definição de condutas relativas a aspectos de biotecnologia, biossegurança, proprie-
dade intelectual e bioética, promovendo suporte técnico-científico na elaboração de documentos oficiais, 
implementação de normas técnicas, e na articulação e integração intra e interministerial nos foros espe-
cíficos da área. Tratando-se de área ainda em consolidação, a compreensão de sua missão pode ser ex-
plicitada na observância de dois aspectos fundamentais: o foco na potencialização e complementaridade 
de ações governamentais, e suas ações frente às estratégias da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde (PNCTIS).

Frente à complexidade do tema, que envolve vários setores, a importância da participação do setor 
Saúde no aprofundamento das discussões intra e interinstitucionais sobre biotecnologia reside na pers-
pectiva de estímulo a um desenvolvimento científico e tecnológico voltado para o tratamento de doenças 
de grande impacto na saúde da população, ou de alto custo para o sistema público de saúde. No que tange 
à saúde, a biotecnologia, em sua aplicação prática, compreende métodos de engenharia genética, utiliza-
ção de microorganismos, aplicação do conhecimento biotecnológico na indústria, proteção intele ctual de 
produtos e processos biotecnológicos, uso da biodiversidade, engenharia de bioprocessos, fermentação 
industrial, tecnologia de enzimas, entre outros. Nessa gama de novas e promissoras tecnologias, é impres-
cindível zelar para que seu desenvolvimento e sua incorporação à atenção à saúde obrigatoriamente res-
peitem parâmetros de segurança e princípios morais de nossa sociedade, o que revela a estreita interface 
da biotecnologia com a biossegurança, a propriedade intelectual e a bioética. 

A biossegurança, entendida como a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações desti-
nadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a 
saúde humana, animal e vegetal e o meio ambiente1, caracteriza-se como estratégica essencial para a pes-
quisa e o desenvolvimento sustentável do país, ao prover os elementos necessários à avaliação e preven-
ção dos possíveis efeitos adversos de novas tecnologias à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Tra-
tando-se de uma ciência emergente em um campo multidisciplinar, requer recursos humanos com com-
petências específicas, dotados de conhecimento e capacidade crítica para antecipar cenários futuros, ao 
lidar com os procedimentos de avaliação e gestão de risco.  

Os benefícios advindos da biotecnologia moderna e o grande volume de investimentos necessários 
para possibilitar os avanços das pesquisas nessa área despertam interesses igualmente expressivos dos se-
tores econômico e industrial. São suscitados questionamentos não apenas sobre aspectos éticos da rea-
lização de pesquisas que possibilitam a intervenção técnica do homem sobre a vida, mas também quanto 
aos instrumentos adequados à apropriação legal do conhecimento. Neste contexto, a propriedade intelec-
tual insere-se como elemento central na pauta dos principais debates nacionais e internacionais, na busca 
da garantia de retorno financeiro dos vultosos investimentos para pesquisa aplicados em setores tecno-
lógicos de ponta.

Completando as áreas de atuação da Coordenação-Geral de Biotecnologia em Saúde, os aspectos teó-
ricos e práticos da bioética no contexto tecnológico e científico brasileiro têm merecido grande atenção, 
com base na necessária liberdade ao desenvolvimento da ciência e da pesquisa, sem prescindir da pro-
teção aos sujeitos de pesquisa, regulada em nosso país pela Resolução CNS n.° 196/96 e normas correla-
tas. Se por um lado as novas tecnologias trazem benefícios até recentemente inimagináveis, com resulta-
dos significativos sobre o aumento da expectativa e a melhoria da qualidade de vida das populações, por 
outro criam dilemas éticos e morais em diversas perspectivas, algumas das quais sob ingerência direta 
do gestor público. Nessa categoria situam-se a discussão acerca dos limites da incorporação tecnológi-
ca frente à sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, assim como os limites necessários à aplicação de 
técnicas que ferem a moral individual ou coletiva. 

1 Definição proposta pela Comissão de Biossegurança em Saúde do Ministério da Saúde (CBS/MS).
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No cumprimento de sua missão institucional, esta coordenação tem se voltado, desde sua criação, à 
viabilização de duas das mais amplas e abrangentes estratégias da PNCTIS: sustentação e fortalecimento 
do esforço nacional em ciência, tecnologia e inovação em saúde, e aprimoramento da capacidade regula-
tória do Estado. Com a consolidação desse trabalho, algumas outras estratégias começaram a reger essa 
área técnica, como a que diz respeito à formação e capacitação de recursos humanos e ao incentivo à pro-
dução científica, o que possibilitou o estímulo a cursos de capacitação e o fomento direto a pesquisas, que 
tem contribuído para a viabilização da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) 
nos elementos de biotecnologia em saúde. 

Tendo em vista que o trabalho dessa coordenação caracteriza-se, por vezes, como subjetivo e de difícil 
medição, no qual o resultado pode significar o alcance da própria ação planejada, optou-se pela apresen-
tação conjunta de resultados e atividades na quase totalidade desse relatório de gestão. Ressalte-se o cará-
ter sistemático e intersticial do trabalho que vem sendo desenvolvido junto a outros órgãos e à sociedade 
civil para a construção e consolidação de normas, processos e políticas públicas, potencializando, no li-
mite de suas competências, as ações desses parceiros.

Coordenação-Geral de Comunicação e Informação
As ações de fomento à pesquisa, desenvolvidas pelo Decit, passaram por significativas mudanças nos 

últimos três anos, com expressivo aumento de aporte financeiro, combinado com a definição da Agenda 
Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) e da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde (PNCTIS). Esses avanços construíram um cenário propício à diversificação das ações 
executadas, à ampliação das parcerias com instituições de ciência, tecnologia e inovação em saúde, e à 
qualificação do processo de definição de prioridades de pesquisa.

A PNCTIS tornou-se um marco referencial para a área de ciência, tecnologia e inovação em 
saúde. Sua estratégia de difusão dos avanços científicos e tecnológicos contempla a criação de 
uma política de comunicação, com os seguintes objetivos: “apoiar e ampliar as iniciativas que 
favoreçam a divulgação científica para pesquisadores, empresários, gestores, profissionais de 
saúde, estudantes dos diversos níveis, etapas e modalidades da educação brasileira, com ênfase 
nos cursos da área de Saúde, e para a sociedade civil. A finalidade é garantir a apropriação social 
ampla dos benefícios da ciência, da tecnologia e da inovação em saúde. Essa política deve ser 
garantida com recursos financeiros para assegurar autonomia, independência e sustentabilidade”.

Para acolher estas novas demandas, foi criada, em setembro de 2006, no âmbito do Decit, a Coordena-
ção-Geral de Comunicação e Informação (CGCI). Com o objetivo geral de coordenar e implementar as 
ações de comunicação e informação em ciência, tecnologia e inovação em saúde, em consonância com a 
estratégia de difusão dos avanços científicos e tecnológicos prevista na PNCTIS, sua encomenda inicial 
foi a de sistematizar, acompanhar, avaliar e divulgar as ações de fomento do departamento e de seus par-
ceiros institucionais.

Seus objetivos específicos são:

subsidiar o acompanhamento e a avaliação da implementação da PNCTIS e  da ANPPS, •	
assim como das ações de fomento realizadas pela SCTIE/MS;
desenvolver, implementar, acompanhar e divulgar, por meio de um portal na internet, •	
o sistema de informação (Núcleo de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação 
em Saúde – NICTIS) desenvolvido a partir dos indicadores de CTIS, com cooperação 
técnica da Fiocruz;
propor e acompanhar os indicadores de CTIS visando monitorar as ações de fomento •	
coordenadas pelo departamento;
definir e implementar estratégias de difusão dos avanços científicos e tecnológicos, di-•	
recionadas para os públicos: gestores, prestadores, usuários e profissionais de saúde do 
SUS, visando à utilização da produção científica e tecnológica para o aperfeiçoamento 
das políticas de saúde;
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coordenar e operacionalizar o processo de produção das publicações científicas;•	
participar de fóruns de debate ligados à comunicação e informação em saúde;•	
articular-se com as áreas técnicas do MS que atuam no campo da comunicação e in-•	
formação;
divulgar amplamente a produção científica e tecnológica apoiada pelo Decit.•	

As ações da CGCI descritas neste relatório referem-se aos três primeiros meses de trabalho e estão inti-
mamente relacionadas ao esforço de organização da área e à ampliação das atividades desenvolvidas, exceto 
no que se refere às atividades do NICTIS, que se encontra em desenvolvimento desde abril de 2006, tendo 
sido primeiramente coordenado pela Assessoria de Políticas de Ciência e Tecnologia do Decit.

Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional
A importância da pesquisa em saúde no Brasil é largamente reconhecida, estando os institutos de pes-

quisa em saúde entre os primeiros e mais importantes do país, desde o século XIX. A pesquisa em saúde re-
presenta 30% da produção científica nacional e, segundo dados do CNPq, 2004, conta com 24.334 doutores 
em Ciências da Saúde e Ciências Biológicas. No entanto, há uma concentração de doutores e mestres, assim 
como das instituições de pesquisa, nas regiões Sul e Sudeste do país, especialmente no eixo Rio-São Paulo. 
Conseqüentemente, os investimentos voltados à pesquisa em saúde também se direcionam, predominante-
mente para essas regiões, agravando o cenário de iniqüidade nesse campo.

Visando minimizar o quadro de intensa desigualdade regional no campo da ciência e tecnologia em 
saúde (C&T/S) no país, especialmente no que se refere à distribuição de recursos humanos e financeiros, 
o Decit estruturou duas modalidades de fomento à pesquisa em saúde (editais nacionais e editais estadu-
ais). Os editais nacionais são organizados por temas específicos e se propõem, principalmente, a forta-
lecer a C&T/S em nível nacional, incentivando a livre concorrência. Por outro lado, os editais estaduais 
buscam contribuir para a superação das desigualdades regionais na área de C&T/S e colocar a pesquisa a 
serviço dos problemas locais de saúde. 

Nessa perspectiva, o departamento estruturou o Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada 
em saúde – PPSUS, cujo pressuposto reside no atendimento às peculiaridades e especificidades de cada 
um dos estados brasileiros.

A Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional do Decit tem a missão precípua de promo-
ver a expansão da capacidade de gestão da ciência, tecnologia e inovação em saúde nos estados, apoian-
do-os, técnica e financeiramente, para o aprimoramento de seus processos de trabalho. A coordenação 
vem atuando, principalmente, em duas frentes: o PPSUS e o Projeto Fortalecimento Institucional dos 
Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs). O propósito é desenvolver e disponibilizar ferramentas e mecanis-
mos de gestão capazes de auxiliar as instâncias estaduais de ciência e tecnologia e os CEPs no desempe-
nho de suas atribuições.

O PPSUS tem por finalidade fortalecer as capacidades locais de pesquisa, apoiar o desenvolvimento 
de projetos que busquem soluções para os problemas e necessidades dos sistemas e serviços de saúde, 
desconcentrar o investimento destinado à C&T/S e financiar pesquisas em temas prioritários relaciona-
dos à gestão do setor e atenção à saúde prestada à população brasileira. Já o Projeto Fortalecimento Ins-
titucional dos CEPs objetiva investir no sistema de revisão ética de pesquisas envolvendo seres humanos, 
visando contribuir para o seu aprimoramento. 
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Assim como ocorrido no Relatório de Gestão de 2005, apresenta-se um balanço das ações desenvol-
vidas em 2006 pela coordenação, à luz das estratégias definidas na PNCTIS. Para efeito de organização 
deste relatório, optou-se pelo enquadramento de cada uma das ações implementadas em 2006, em apenas 
uma das estratégias da PNCTIS, por ser considerada a principal utilizada para o desenvolvimento daque-
la ação. Contudo, tanto o PPSUS como o Projeto Fortalecimento Institucional dos CEPs utilizam outras 
estratégias para consecução de seus objetivos.

Uma avaliação do PPSUS nos últimos três anos revela que o programa ganhou forte impulsão em 2006. 
Esse avanço pode ser evidenciado por intermédio do incremento no aporte de recursos financeiros pelos 
estados para a operacionalização do programa e no aumento do número de secretarias estaduais de saúde 
que passaram a destinar recursos para o seu desenvolvimento. Em 2006, o montante investido no PPSUS 
sofreu um aumento substancial, na ordem de 74% (de R$23,1 em 2004/2005 para R$40,2 em 2006), refle-
tindo a credibilidade alcançada pelo programa entre os seus parceiros estaduais.

Em relação ao Projeto Fortalecimento Institucional dos CEPs, ao longo dos três últimos anos, o Decit 
investiu 4,65 milhões no seu desenvolvimento, beneficiando 173 instituições em todas as regiões do país. 
Esse recurso destina-se a implementação de infra-estrutura e capacitação dos membros dos comitês. 

O fortalecimento dos comitês de ética em pesquisa está estreitamente relacionado ao fortalecimento 
do controle social sobre o sistema de apreciação ética de pesquisas com seres humanos. O Sistema CEP/
Conep objetiva primordialmente assegurar a proteção dos sujeitos dos estudos que envolvem seres hu-
manos, inscrevendo os representantes dos usuários das instituições que abrigam os comitês como atores 
fundamentais nesse processo. 

Em 2006, a coordenação concentrou esforços no desenvolvimento de propostas de capacitação vol-
tadas aos membros e funcionários dos CEPs, na perspectiva de conferir maior qualidade aos pareceres 
emitidos. O Decit organizou uma publicação contendo um programa de capacitação e o material didá-
tico para apoiá-lo, o qual foi amplamente distribuído as instituições que militam no campo da ética em 
pesquisa. Ademais, a Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional iniciou um processo de ne-
gociação com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz (Ensp/Fiocruz) e com a 
Universidade de Brasília (UnB) para desenvolvimento de cursos de educação à distância em ética em 
pesquisa voltados aos membros dos CEPs, que deverão ter início em 2007.

Em 2005, o Decit lançou o Edital de Avaliação do Sistema CEP/Conep com o propósito de verificar a 
qualidade do processo de avaliação das pesquisas com seres humanos no país e subsidiar os gestores do 
Ministério da Saúde e os integrantes do Sistema com informações relevantes para o seu aprimoramento. 
Em 2006, foram realizadas reuniões técnicas com a equipe responsável pela pesquisa avaliativa, a fim de 
contribuir com a sua execução e assegurar que questões consideradas fundamentais pelo Decit para o al-
cance dos objetivos propostos no edital sejam investigadas.  

Outra atribuição da coordenação é o gerenciamento dos recursos humanos do Decit. Neste ano, foi 
definida uma escala salarial para os funcionários do departamento, baseada em parâmetros relacionados 
a titularidade acadêmica e a experiência profissional de seus técnicos, o que permitiu o ajuste dos salá-
rios, corrigindo as distorções existentes. Estabeleceu-se, ainda, com os organismos internacionais contra-
tantes dos consultores que atuam no Decit, regras claras relacionadas aos produtos a serem entregues e a 
periodicidade dos pagamentos efetuados, evitando atrasos nas concessões salariais.

Em virtude de uma reestruturação interna no Decit, com a extinção da Assessoria de Políticas em Ci-
ência e Tecnologia e a criação da Coordenação-Geral de Informação e Comunicação, essa coordenação 
passou a assumir novas atribuições, antes sob a responsabilidade da extinta assessoria. A organização do 
Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS e do edital para apoio a eventos técnico-cientí-
ficos em saúde passaram a figurar entre as competências da coordenação. 

Ainda em 2006, a direção do departamento decidiu investir em um novo campo de atuação que envol-
ve a cooperação internacional com demais países da América Latina e com organizações internacionais 
que desenvolvem ações no âmbito da gestão em ciência, tecnologia e inovação em saúde. No decorrer do 
ano, foram feitos inúmeros contatos com representantes da área de ciência e tecnologia em saúde de ou-
tros países visando à troca de experiências e ao intercâmbio de programas e ações consideradas exitosas. 



Ao realizar um balanço das atividades desenvolvidas no decorrer do ano 2006, não obstante aos avan-
ços alcançados no âmbito do PPSUS, do projeto de fortalecimento dos comitês de ética em pesquisa e a 
inserção do Brasil no cenário internacional na área de CTIS, ainda há muitos desafios e lacunas que pre-
cisam ser superadas. 

Com relação ao PPSUS, o processo de definição de prioridades e as ações de avaliação e acompanha-
mento das pesquisas apoiadas pelo Decit necessitam ser aprimorados, principalmente no que diz respei-
to ao aumento da adesão dos gestores estaduais a essas etapas críticas para o sucesso nas atividades de fo-
mento. Por outro lado, é necessário desenvolver e aperfeiçoar os mecanismos de difusão dos resultados 
de pesquisa para os gestores. Ampliar o acesso desses atores ao conhecimento gerado é fundamental para 
a incorporação dos resultados de pesquisa nas políticas, nos sistemas e nos serviços de saúde. 

Por sua vez, o sistema de ética em pesquisa demanda maior atenção e investimento à sua estrutura po-
lítico-organizacional. É preciso fomentar ações que aprimorem o processo de regulação realizado pelos 
CEPs no que diz respeito aos aspectos éticos dos projetos de ética em pesquisa. É valido mencionar que 
a inserção do Brasil no cenário internacional e o estabelecimento de uma agenda de cooperação técnica, 
bem como científica tecnológica, são fundamentais para o crescimento da CTIS no país.

 O presente relatório objetiva ser mais um registro das atividades de gestão desenvolvidas pela 
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional, descrevendo o esforço de sua equipe técnica para 
implementar ações que contribuam para o fortalecimento da CTIS no Brasil, sem, contudo perder o 
olhar crítico necessário à constante avaliação de cada ação pactuada.
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1 SUSTENTAÇÃO E FORTALECIMENTO 
DO ESFORÇO NACIONAL EM CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

1.1 EDITAIS TEMÁTICOS DE PESQUISA
Em 2006, o Decit intensificou o processo de busca por metodologia mais adequada para a definição 

de prioridades de pesquisa em saúde. Em março deste ano, o departamento coordenou a realização da 
Oficina Prioridades de Pesquisa em Saúde: Editais Temáticos 2006, com a participação de especialistas e 
gestores, que cumpriram o papel de apontar as estratégias de fomento e as linhas temáticas das chamadas 
públicas contempladas nesse ano.

Apesar da diversidade dos temas abordados, a experiência foi bem-sucedida, resultando na definição 
de prioridades de pesquisa para as temáticas: Comunicação e Informação em Saúde, Gestão do Trabalho 
em Saúde, Gestão da Educação em Saúde, Genética Clínica, Saúde da População Negra, Saúde da Pessoa 
com Deficiência, Saúde da População Masculina.

Além dessa oficina, foram realizadas outras para discussão de temas específicos que resultaram nos 
editais de Saúde e Ambiente, Envelhecimento Populacional e Saúde da Pessoa Idosa, Determinantes So-
ciais da Saúde e Doenças Negligenciadas. A Tabela 1 descreve as demandas de fomento total e qualificada 
e os recursos investidos nestes editais temáticos.

tabela 1 – Distribuição dos projetos qualificados e recursos investidos por editais temáticos de pes-
quisa  cooperação técnica Decit/cNPq, 2006

edital Demanda 
bruta

Projetos 
aprovados

Valor total 
(r$)

Fármacos e Insumos Farmacêuticos 
a partir de algas marinhas 18 4 2.999.999,99

Estudo do Envelhecimento Populacional e Saúde do Idoso 132 8 6.043.003,92
Genética Clínica 101 14 4.000.000,00
Gestão do Trabalho em Saúde, Gestão da Educação 
em Saúde e Comunicação e Informação em Saúde 285 56 5.512.475,17

Estudos em Populações Expostas à 
Contaminação Ambiental 28 8 3.345.322,58

Estudo de Doenças Negligenciadas 320 79 20.645.882,95

Estudo de Determinantes Sociais da Saúde, Saúde 
da Pessoa com Deficiência, Saúde da População 
Negra e Saúde da População Masculina

246 84 8.673.433,14

Desenvolvimento e inovação tecnológica voltada 
à ampliação e consolidação do Programa Rede 
Nordeste de Biotecnologia – Renorbio

41 18 12.732.147,33

totaL 1171 270 63 509 261,16
Fonte: Decit/SCTIE/MS.
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Diretrizes Gerais para Julgamento dos Editais

As diretrizes apresentadas aos comitês de julgamento dos editais temáticos têm pouca variação, obser-
vadas as especificidades de cada edital e as normas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), Agência de Fomento parceira do Decit no lançamento de oito editais em 2006.

Os consultores convidados para compor cada comitê temático são doutores especialistas no tema e, 
preferencialmente, pesquisadores nível 1 do CNPq. Para cada comitê de avaliação, o Ministério da Saúde 
indica um consultor/gestor em saúde.

De maneira geral, o processo de julgamento dos editais seguiu as normas e os critérios descritos a seguir:

Organização do Comitê Temático (CT)

O comitê temático elege um coordenador, cujo mandato tem duração correspondente •	
à do funcionamento do CT.
A escolha do coordenador é de responsabilidade dos membros do CT sendo reco-•	
mendável, no entanto, que o mesmo tenha experiência no julgamento de projetos de 
pesquisa e disponibilidade para acompanhar o funcionamento do CT.

Os comitês temáticos têm perfil, composição e mandato definidos especificamente para cada necessi-
dade (RN-022/2005, Capítulo IV – Dos Comitês Temáticos). Essas instruções buscam orientar a organi-
zação do CT e o julgamento em suas diversas etapas.

Critérios de Mérito dos Projetos

O comitê avalia as propostas observando os critérios, exigências e condições de cada •	
edital e as normas do CNPq.
O resumo dos principais itens a serem observados consta da folha de julgamento.•	

Julgamento

O comitê temático julga as propostas constituídas em processos contendo:

Detalhamento da Proposta – elaborado de acordo com o modelo estruturado obriga-•	
tório, disponiblizado como anexo dos editais, que contempla os tópicos: introdução, 
principais problemas e justificativas, objetivos e metas, resultados esperados, orçamen-
to, cronograma, outros apoios recebidos, aspectos éticos e de biossegurança, infra-
estrutura e apoio técnicos e outras informações relevantes.
Currículo Lattes do Coordenador.•	
Formulário de Pré-Análise da Área Técnica.•	
O edital é julgado em uma etapa, ou em duas, quando há formação de redes ou proje-•	
tos cooperativos.
Caso algum membro do comitê faça parte da equipe técnica de uma das propostas, o •	
mesmo deverá se ausentar durante o julgamento da mesma.
Os membros do comitê e da área técnica não deverão divulgar qualquer tipo de infor-•	
mação acerca do julgamento das propostas. A divulgação dos resultados se dará após 
aprovação pelo Ministério da Saúde e Diretoria Executiva do CNPq, na página do CNPq 
na internet e diretamente ao proponente, via correspondência eletrônica e impressa.
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Parecer

Os pareceres do CT são registrados em um formulário padrão e são anexados ao pro-•	
cesso contendo as recomendações (recomendação sem cortes orçamentários, com 
cortes orçamentários não recomendado), não podendo conter rasuras, ser datado e 
assinado por todos os membros do comitê.
Todas as propostas são elencadas em ordem de prioridade.•	
As propostas só devem ser “não recomendadas” com relação ao seu mérito, não caben-•	
do desclassificação por motivos administrativos. Caso o comitê detecte algum proble-
ma dessa natureza, deverá alertar a área técnica do CNPq para que sejam tomadas as 
devidas providências.
No caso de parecer de teor desfavorável, as justificativas do comitê balizarão a carta de •	
indeferimento enviada ao proponente.
Definido o parecer final, a proposta é assinada por todos os membros do CT.•	
O CT assinala a documentação complementar que deverá ser providenciada pelo pro-•	
ponente como requisito para a liberação de recursos (CEP ou Conep, Ibama, Certifi-
cado de Qualidade em Biossegurança ou outro).
Quando pertinente, o comitê realiza cortes orçamentários, para adequar o orçamento •	
das propostas, apresentando as justificativas e especificações dos cortes efetuados.

Ao final de cada julgamento, é elaborada uma ata da reunião do comitê temático, contendo a relação 
dos projetos com parecer favorável ou desfavorável.

1.1.1 Edital de Estudo do Envelhecimento Populacional e Saúde do Idoso1 

Objetivo

Fomentar projetos cooperativos de pesquisa sobre o envelhecimento populacional e a saúde do idoso 
que contribuam de modo efetivo para o avanço do conhecimento, a geração de produtos e dêem subsí-
dios para a formulação, implementação e avaliação de ações públicas voltadas para melhoria das condi-
ções de saúde da população brasileira e para a superação de desigualdades regionais e socioeconômicas.

Linhas do edital

1. Biologia do Envelhecimento

2. Geriatria e Gerontologia Clínica

3. Estudos sobre Funcionalidade e Fragilidade na Atenção à Saúde da Pessoa Idosa que compreendam:

validação de instrumentos de rastreamento na atenção à saúde;•	
avaliação da relação custo-efetividade e do aprimoramento de instrumentos de rastre-•	
amento de populações de risco;
escalonamento do nível de complexidade dos procedimentos diagnósticos quanto à •	
sua relevância para a tomada de decisões e relação custo-efetividade;
modelos de qualificação de recursos humanos para a detecção de déficits funcionais e •	
fragilidade;

estratégias de detecção precoce e prevenção de agravos;•	

adequação e integração de serviços frente às demandas identificadas.•	

1 (MCT/CNPq/MS-SCTIE-Decit/CT-Saúde n.º 017/2006)
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Para o tema 3, serão consideradas prioritárias as seguintes condições: doença cerebrovascular; doença 
cardiovascular; demências; quedas;  distúrbios afetivos. 

4. Estudos sobre Modelos Interdisciplinares de Cuidado ao Idoso com Condições Crônicas que con-
templem:

modelos de atenção domiciliar;•	
instituições de longa permanência;•	
modelos de atenção hospitalar;•	
modelos de atenção ambulatorial;•	
modelos intermediários de atendimento, de curta e média duração;•	
integração entre os diferentes níveis de atendimento;•	
educação em saúde do cuidador e dos familiares;•	
tecnologia assistencial e interação indústria/saúde.•	

O Edital Envelhecimento Populacional e Saúde do Idoso apresentou duas etapas:

Primeira etapa – O comitê temático selecionou as propostas que participaram da segunda etapa onde 
foram sugeridas: modificações que busquem o aperfeiçoamento das propostas, como adequações do pro-
jeto e/ou da equipe; agrupamentos de propostas; novas cooperações entre instituições e/ou formação de 
redes de pesquisa.

segunda etapa – Os proponentes que tiveram a proposta recomendada pelo comitê temático na pri-
meira etapa apresentaram o projeto completo em conformidade com as modificações indicadas pelo co-
mitê temático e atendendo aos critérios e requisitos constantes no edital. 

Seleção dos Projetos

No dia 12 de julho de 2006 foi realizado o julgamento do edital n.° 17/2006, pelo seguinte comitê temático: 
Virgínia Berlanga Campos Junqueira (Unifesp/SP), Rui Curi (USP/USP), Israel Roisenberg (UFRGS/RS), Pedro 
Israel Cabral de Lira (UFPE/PE), Jorge Gustavo Velasquez Melendez (UFMG/MG), Rosalina Aparecida Parte-
zani Rodrigues (USP/SP), Sandhi Maria Barreto (UFMG/MG), Sandra Costa Fuchs (UFRGS/RS), Maria José 
D’elboux Diogo (Unicamp/SP), Katia Vergetti Bloch (UFRJ/RJ), Maria Cecília Puntel de Almeida (USP/RP), 
Márcia Faria Westphal (USP/SP), José Luiz Riani Costa (MS), Cláudia Maria de Rezende Travassos (Fiocruz/RJ).

Perfil da Demanda de Projetos Apresentada na 1.ª Etapa

132 propostas submetidas;•	
113 propostas foram enquadradas pela Área Técnica do CNPq e 19 propostas não •	
foram enquadradas pelos seguintes motivos: seis pelo fato de os coordenadores não 
apresentarem o título de Doutor e 13 por não apresentarem o modelo estruturado 
conforme o edital previa.

A demanda bruta apresentou distribuição de projetos nos quatro temas com proporções semelhan-
tes, tendo sido o tema I o que menos recebeu propostas com percentual de 19% da demanda, seguida do 
tema II e III com o mesmo número de proposta representando 23% e, por fim, tema IV com o maior nú-
mero apresentando 35% do total submetido.

Os recursos solicitados para este edital primeira etapa foram na ordem de R$78.822.536,73, destes, 
R$27.801.131,76 solicitados para rubrica capital, representando 35% da demanda total, R$35.406.955,10 
para custeio representando 45% e R$15.614.449,87 para alocação em bolsas com representatividade de 
20% do recurso solicitado.
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A maior proporção de projetos foram provenientes da Região Sudeste com 54% do total da demanda, 
seguido da Região Sul com 25%. As regiões Nordeste e Centro-Oeste apresentaram o mesmo número de 
projetos, representando 8% cada uma delas, e, por fim, com a menor demanda a Região Norte, represen-
tando 5%. 

Resultados

1 ª etapa

Foram aprovadas 32 propostas na primeira etapa.

Tema 1 – Biologia do envelhecimento = oito projetos para uma fusão.•	
Tema 2 – Geriatria e gerontologia clínica = seis projetos para duas fusões.•	
Tema 3 – Estudos sobre funcionalidade e fragilidade na atenção à saúde da pessoa •	
idosa = três projetos independentes.
Tema 4 – Estudos sobre modelos interdisciplinares de cuidado ao idoso com condições •	
crônicas = 15 projetos para três fusões.

O comitê solicitou que os pesquisadores apresentassem, na segunda fase deste edital, sólida funda-
mentação teórica de seus projetos que levassem à formulação de hipóteses consistentes e apontassem 
quais os possíveis avanços ou contribuição que seus projetos trariam à área do conhecimento.

2 ª etapa

Nos dias 6 a 8 de novembro de 2006 foi realizado o julgamento da etapa final do edital n.º 17/2006, 
pelo seguinte comitê temático: Virgínia Berlanga Campos Junqueira (Unifesp/SP), Rui Curi (USP/SP), 
Sandhi Maria Barreto (UFMG/MG), Kátia Vergetti Bloch (UFRJ/RJ), Cláudia Maria de Rezende Travas-
sos (Fiocruz/RJ).

Os recursos solicitados na segunda etapa foram na ordem de R$20.881.080,22, destes, R$7.422.072,54 
solicitados para rubrica capital, representando 36% da demanda total, R$9.476.948,09 para custeio re-
presentando 45% e R$3.982.059,59 para alocação em bolsas com representatividade de 19% do recurso 
solicitado.

Alguns projetos apresentados neste edital foram indeferidos por não atenderem aos requisitos do edi-
tal; em muitos casos, por apresentarem falhas conceituais, metodológicas e/ou superdimensionamento 
orçamentário. Outros ainda não atenderam às recomendações de formação de grupos de pesquisa, tendo 
preferido apresentar seus projetos individualmente. 

Resultado Final

Tema 1 – Biologia do envelhecimento  = dois projetos recomendados.•	
Tema 2 – Geriatria e gerontologia clínica = quatro projetos para formação de uma rede •	
– recomendado condicional a acertos metodológicos.
Tema 3 – Estudos sobre funcionalidade e fragilidade na atenção à saúde da pessoa ido-•	
sa = um projeto recomendado condicionalmente a acertos metodológicos.
Tema 4 – Estudos sobre modelos interdisciplinares de cuidado ao idoso com condições •	
crônicas = um projeto.
Os recursos recomendados para este edital foram de R$6.043.003,92.•	
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1.1.2 Edital de Genética Clínica2 

Objetivos

Fomentar a pesquisa sobre genética clínica por meio do apoio a projetos de pesquisa que contribuam 
para o avanço do conhecimento desta área e a geração de produtos, e dêem subsídios para a formulação, 
implementação e avaliação de ações públicas voltadas para a atenção em genética clínica no SUS.

Atividades desenvolvidas

a) elaboração do edital

A discussão iniciou a partir do levantamento preliminar dos tópicos da ANPPS elaborados por mem-
bros do grupo e que diziam respeito à genética clínica (GC). O grupo, na revisão, concluiu que os temas 
de pesquisa, relacionados com genética clínica, totalizavam dez subagendas: Saúde Mental; Saúde da Po-
pulação Negra; Doenças Não-Transmissíveis; Saúde do Idoso; Saúde da Criança e do Adolescente; Saúde 
da Mulher; Saúde dos Portadores de Necessidades Especiais; Bioética e Ética na Pesquisa; Pesquisa Clí-
nica e Saúde Bucal. 

O grupo voltou a discutir a lista de problemas, procurando nesse momento decidir ou não pela inclusão, 
como prioritários, de alguns grupos de doenças que podem ser abordados em editais de outras áreas, a exem-
plo das doenças tratáveis, coagulopatias e problemas ligados à reprodução. Optou-se pela exclusão destes pro-
blemas/doenças para que os recursos destinados ao edital ficassem centrados no atendimento à demanda de 
grupos prioritários de agravos, com maior prevalência e possibilidade de intervenção eficaz (manejo e/ou pre-
venção, incluindo aconselhamento genético) no âmbito da genética clínica. Todo o grupo concordou com este 
foco, até porque era a primeira vez que estava sendo realizado um edital dedicado exclusivamente à genética 
clínica no país.

Outra preocupação foi em não confundir os problemas de assistência à saúde com os de pesquisa. Po-
rém, considerou importante que os projetos levem, mesmo que indiretamente, a uma estruturação me-
lhor da rede assistencial, em especial nas áreas mais carentes do país. 

O grupo definiu linhas prioritárias de pesquisa e critérios de relevância para a seleção dos projetos:

1. Investigação etiológica e manejo, incluindo aspectos de tratamento, suporte e aconselhamento ge-
nético.

2. Investigação que agregue informações epidemiológicas, escassas no Brasil.
3. Projetos estruturantes da atenção em saúde em genética clínica.
4. Projetos de investigação que possam minimizar as desigualdades regionais.
5. Projetos multicêntricos e multidisciplinares.

Os temas de pesquisa identificados foram os seguintes: anomalias congênitas; câncer familial; doenças 
neuromusculares e heredodegenerativas; erros inatos do metabolismo; hemoglobinopatias hereditárias; 
deficiência mental. 

O grupo de trabalho foi composto por: Alexandre R. Oliveira (CNPq), Ana Paula Reche (Decit/SCTIE/
MS), Angelina X. Acosta (UFBA e Fiocruz), Cleide L. Borovik (SBGC e Einstein), Fernando R. Vargas 
(Inca), Helena Pimentel (SAS/MS), Isabel Cristina Santos (Decit/SCTIE/MS), Jaime Brum (Rede Sarah/
DF), João F. Guerreiro (UFPA), Luanne Helena A. Lima (CNPq), Maria Cláudia Brauner (Decit/SCTIE/
MS), Roberto Giugliani (UFRGS) e Victor E. F. Ferraz (SBGC e FMRP).

2 (MCT/CNPq/MS-SCTIE-Decit n.º 021/2006)
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b) seleção dos projetos

Foram submetidas 101 propostas das quais 54 foram consideradas não enquadradas pela Área Técni-
ca do CNPq, o que foi ratificado posteriormente pelo comitê temático (CT). 

A demanda bruta apresentou distribuição de projetos nas seis linhas de pesquisa propostas pelo edi-
tal. Na distribuição das propostas por linha temática observou-se que seis propostas estavam fora das li-
nhas do edital e oito se enquadravam em mais de uma linha. Predominaram propostas na linha de ano-
malias congênitas, alcançando quase ¼ das propostas apresentadas.

Os recursos solicitados foram da ordem de R$28.031.138,55, destes, R$15.322.240,51 para capital 
(54,5% da demanda total) e R$12.708.797,04 para custeio.

Participaram da reunião os consultores/especialistas convidados para compor o comitê técni-
co (CT): Silma Maria Alves Melo (MS), Eliana Saul Furquim Werneck Abdelhay (Inca/CEMO), Is-
mael Roisenberg (UFRGS), eleito Coordenador, Walter Pinto Júnior (Unicamp) e Henrique Krie-
ger (USP). Pelo CNPq, Maria Auxiliadora Silveira, Sérgio de Castro Lessa e Marcela de Sá. 

A distribuição regional apresentou maior proporção de projetos provenientes da Região Sudeste com 
49% do total da demanda (49 projetos), seguida da Sul com 19%, Nordeste com 17%, Centro-Oeste com 
11% e Norte com 5% dos projetos submetidos. 

A metodologia determinada pela coordenação, em consenso com o restante do CT, foi a de iniciar a 
análise pelos 54 projetos não pré-selecionados pela área técnica, ou porque não atendiam aos requisitos e 
às condições do edital ou porque o mérito científico fora criticado pela consultoria ad hoc. Estas propos-
tas preliminarmente recusadas foram reavaliadas pelo CT, que ratificou as observações da área técnica e/
ou dos consultores ad hoc. A principal razão de recusa foi a submissão de propostas fora do modelo es-
truturado, secundada por propostas em que o coordenador não apresentava um perfil compatível com o 
edital. Outras estavam fora das linhas do edital ou não podiam ser consideradas como projeto de P&D. 

Os 47 projetos restantes, demanda pré-selecionada, tiveram seu mérito avaliado pelo CT com base em 
pareceres elaborados pelos consultores ad hoc e/ou pelos próprios membros do CT, segundo os critérios 
de relevância estabelecidos no edital:

1. Mérito, pertinência e viabilidade de execução da proposta.
2. Expectativa de geração de produtos, processos ou serviços especializados.
3. Avanço do conhecimento científico, tecnológico e de inovação no tema.
4. Experiência da equipe em relação aos objetivos da proposta.
5. Adequação do orçamento, da metodologia e do cronograma aos objetivos propostos.
6. Caráter interdisciplinar e/ou interinstitucional, se necessário à execução do projeto.
7. Adequação da infra-estrutura disponível e de apoio técnico.
8. Relevância, considerando o impacto da pesquisa nas ações do Ministério da Saúde no âmbito do 

SUS.

Resultados

Dos 47 projetos pré-selecionados, foram recomendadas 14 propostas em prioridade 1, distribuídas 
por temas do edital. 

O total de recursos recomendados foi de R$4.000.000,00, sendo que cinco propostas recomendadas 
foram da faixa de recursos até R$650.000,00 e nove da faixa até R$300.000,00. Todos os projetos foram 
recomendados com cortes, respeitando-se o corte máximo de 30% no total de recursos, com maiores 
cortes nos recursos de capital.

Foram indicados, ainda, quatro projetos em prioridade 2 a serem financiados em caso de aporte adi-
cional de recursos ou não implementação de algum projeto da prioridade 1.
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tabela 2 – relação de projetos aprovados no edital de genética clínica  Decit, 2006

coordenador título do projeto instituição uF
Valores

totais (r$)

Wilson Marques 
Júnior

Neuropatia de Charcot-Marie-Tooth: 
variabilidade clínica, diagnóstico 
molecular e reabilitação

USP/RP SP 210.000,00

Vera Lúcia Gil 
da Silva Lopes

Proposta para a inserção da genética clínica 
na atenção de portadores de anomalias 
craniofaciais no Sistema Único de Saúde

Unicamp SP 230.000,00

Paulo Alberto 
Otto

Consangüinidade em populações do nordeste 
brasileiro: da prospecção de doencas genéticas 
à intervenção por meio da educação genética

USP SP 124.000,00

Ricardo Renzo 
Brentani

Predisposição hereditária ao câncer colorretal 
e ao câncer de mama: manejo de pacientes 
de alto risco e suas famílias - diagnóstico 
clínico e molecular, aconselhamento de risco 
e implantação de um sistema de registro e 
gerenciamento de dados oncogenéticos

FAP SP 416.000,00

Ester Silveira 
Ramos

Determinação e diferenciação sexuais: 
antigas lacunas e novas abordagens USP/RP SP 210.000,00

Eloiza Helena 
Tajara da Silva

Busca de marcadores moleculares 
relacionados com predisposição ao 
desenvolvimento de tumores de cabeça e 
pescoço utilizando SNPs, microarranjos 
de cDNA e abordagem proteômica

Famerp SP 65.630,00

Fernando 
Ferreira Costa

Programa para o desenvolvimento de 
tecnologias voltadas ao diagnóstico, 
seguimento clínico e epidemiológico e 
tratamento de hemoglobinopatias no Brasil

Unicamp SP 455.000,00

Carmen Sílvia 
Bertuzzo Estudo multidisciplinar da fibrose cística Unicamp SP 210.000,00

Mara Helena Hutz
Implantação de um centro de diagnóstico 
laboratorial de talassemias e hemoglobinas 
variantes no Rio Grande do Sul

UFRGS RS 210.000,00

Roberto Giugliani
Erros inatos do metabolismo: implantação 
de uma rede nacional para investigação, 
diagnóstico e suporte à pesquisa

HCPA RS 539.370,00

Hector Nicolas 
Seuánez Abreu

Implementação de rede nacional 
de câncer familial Inca RJ 455.000,00

Eduardo Enrique 
Castilla

Avaliação, através da Rede Eclamc, de 
três ações de saúde no SUS, no âmbito da 
prevenção de defeitos congênitos: impacto 
da fortificação alimentar com ácido fólico, 
campanhas de vacinação anti-rubéola 
e otimização do campo 34 da DNV

Fiocruz RJ 455.000,00

continua
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coordenador título do projeto instituição uF
Valores

totais (r$)

Aldo Ângelo 
Moreira Lima

Predisposição genética e seu impacto na 
deficiência mental e intervenção com 
micronutrientes em crianças com diarréia 
e desnutrição no nordeste do Brasil

UFC CE 210.000,00

Ivana Lúcia 
de Oliveira 
Nascimento

Estabelecimento da primeira unidade 
de aconselhamento genético em câncer 
hereditário e de um laboratório de 
oncogenética no nordeste brasileiro

UFBA BA 210.000,00

totaL 4 000 000,00

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

1.1.3  Edital de Gestão do Trabalho em Saúde, Gestão da Educação 
em Saúde e Comunicação e Informação em Saúde3 

Objetivo

Fomentar a pesquisa sobre gestão do trabalho em saúde, gestão da educação em saúde e comunicação 
e informação em saúde, por meio de apoio a projetos de pesquisa que contribuam de modo efetivo para 
o avanço do conhecimento, a geração de produtos e dêem subsídios para a formulação, implementação e 
avaliação de ações públicas voltadas para melhoria das condições de saúde da população brasileira e para 
a superação de desigualdades regionais e socioeconômicas.

Este edital atendeu a duas subagendas da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde: Ges-
tão do Trabalho e Educação em Saúde e Comunicação e Informação em Saúde.

A área de gestão do trabalho é estratégica para a construção do SUS. Os recursos humanos constituem 
a base para a viabilização das ações e dos serviços de saúde. As inovações e o aumento da complexidade 
do sistema na estrutura e na dinâmica dos processos de trabalho, nas formas de gestão de recursos hu-
manos e em especial em suas práticas específicas constituem-se em desafios para consolidação do SUS. 
Os investimentos nessa área influenciam decisivamente na melhoria da qualidade da atenção à saúde pú-
blica prestada à população.

A área de gestão da educação em saúde abrange a formação e a capacitação dos trabalhadores do se-
tor. A implementação de ações voltadas à qualificação da força de trabalho em saúde constitui-se em um 
desafio para os gestores da saúde, na perspectiva de consolidação dos preceitos do SUS. As lacunas do 
conhecimento – sobretudo no âmbito da formulação e implementação de processos educativos na linha 
da educação permanente; da formação dos profissionais de saúde articulada ao processo de trabalho e na 
educação básica – exigem o desenvolvimento de estudos e pesquisas que possam apontar estratégias de 
mudanças nesses processos, bem como subsidiar a formulação de políticas públicas.

A área de comunicação e informação em saúde tem buscado a pactuação de esforços de diversos atores 
em torno de agendas abrangentes, que incluem todos os aspectos relacionados à informação relevante na de-
terminação e no condicionamento dos níveis de saúde dos indivíduos e das populações e para a tomada de 
decisões relativas à atenção, à gestão e ao controle sobre ações, serviços, redes e sistemas de saúde. O desen-
volvimento de estudos nesse campo contribuirá para a definição de diretrizes técnicas e políticas, capazes de 
enfatizar o papel da mediação entre ciência e sociedade, sobretudo pela combinação de ações de comunica-

3 (MCT/CNPq/MS-SCTIE-Decit n.º 023/2006)

continuação
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ção, educação e divulgação científica, para a construção de uma cultura científica e tecnológica coletivamen-
te compartilhada, e para o estabelecimento de processos para gestão participativa e efetivo controle social.

Atividades desenvolvidas

Para definir as linhas temáticas de cada subárea, foram organizadas oficinas de trabalho, a seguir des-
critas. 

Oficina de Trabalho: Gestão do Trabalho em Saúde

A reunião teve início com a apresentação da metodologia proposta. Em seguida, o grupo de trabalho 
identificou que os problemas principais merecedores de investigação seriam a inadequação dos mecanis-
mos e práticas de gestão e de regulação do trabalho para a produção das ações e dos serviços no SUS.

Metodologia

Após a discussão baseada nas variáveis da metodologia proposta, o grupo selecionou as linhas de pes-
quisa prioritárias e, ao finalizar esse processo, os participantes perceberam que essas estavam em conso-
nância com a ANPPS e com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. 

Para o processo de definição de prioridades, foi de extrema relevância a formação do consenso sobre 
os problemas “guarda-chuva”. Posteriormente, a escolha dos determinantes que fazem persistir um dado 
problema facilitou a qualificação e reflexão sobre o mesmo. Finalmente, a identificação do conhecimento 
atual disponível sobre um dado problema permitiu, com maior clareza, visualizar as lacunas de pesquisa, 
sendo essa a fase-chave para a construção das linhas prioritárias de pesquisa. A questão que mais pola-
rizou a discussão foi a da definição e hierarquização dos problemas “guarda-chuva”, e as maiores dificul-
dades estavam relacionadas à distinção entre problemas e determinantes, e a seleção de questões que exi-
giam pesquisa das que necessitavam intervenção. 

Linhas temáticas identificadas:

metodologias para o dimensionamento da força de trabalho em saúde;•	
avaliação dos mecanismos de incentivo à produtividade e de avaliação de desempenho •	
nos serviços públicos de saúde;
análise de custos da força de trabalho em saúde;•	
impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal e legislação referente à reforma administra-•	
tiva do Estado, no processo de precarização/desprecarização da força de trabalho em 
saúde;
estudos comparativos das modalidades de contratação/vínculos empregatícios nos di-•	
versos níveis de complexidade do SUS;
estudos comparativos de processos de regulação e formação dos profissionais de saúde •	
de nível superior, técnico e auxiliar entre os países que integram o Mercosul;
estudos sobre as formas de gestão do trabalho em saúde, considerando a complexifica-•	
ção e intensificação do setor Saúde.

Grupo de Trabalho: Márcia Teixeira (ENSP/Fiocruz), Margarete Oliveira (Decit/MS), Mariângela 
Cherchiglia (UFMG), Marília Alves (UFMG), Mônica Vieira (Fiocruz), Paulo Seixas (SES-SP), Priscila 
Andrade (Decit/MS), Sandra Kuwada (CNPq), Virgínia Almeida (Inca) e Wilson Aguiar (SGETS/MS). 



37

Oficina de Trabalho: Comunicação e Informação em Saúde

Como a estrutura do Ministério da Saúde não tem uma área técnica específica que reúna comunica-
ção e informação em saúde, foram convidadas para representar os gestores de saúde nesta oficina as se-
guintes áreas: a Coordenação-Geral de Documentação e Informação (CGDI/MS) e o DATASUS. O gru-
po de trabalho delimitou a abrangência do edital, contemplando as áreas de informação em saúde, infor-
mação científica e tecnológica em saúde e comunicação em saúde. 

Metodologia

Para definir os eixos prioritários foi utilizada a ANPPS com os participantes, buscando desta-
car os problemas prioritários conforme a metodologia proposta. Foram estabelecidos quatro ei-
xos: Avaliação, Gestão e Uso da Informação na Saúde, Desenvolvimento Tecnológico e Qualidade. 

Linhas temáticas identificadas:

desenvolvimento de metodologias ou de processos de avaliação da informação, dos •	
sistemas de informação e da comunicação em saúde;
diagnóstico de demandas e necessidades de informação e desenvolvimento de meto-•	
dologias de comunicação para transferência de informação em saúde e conhecimento 
técnico-científico, incluindo tecnologias de informação e comunicação virtual;
estudos sobre a divulgação científica em saúde (nos diversos meios, instrumentos e •	
veí culos) e seu impacto na construção do conhecimento e das práticas sociais, incluin-
do as formas de divulgação científica em saúde não convencionais;
análises de usos integrados de sistemas e metodologias em informação em saúde, in-•	
formação científica e tecnológica em saúde e comunicação em saúde;
desenvolvimento de componentes modulares de •	 software baseados em padrões abertos 
para interoperabilidade dos sistemas de informação em saúde e integração de platafor-
mas heterogêneas, disponibilizados por meio de licenças abertas ou software livre;
diagnóstico da infra-estrutura de tecnologias de informação e da incorporação da ino-•	
vação tecnológica nos processos de gestão da informação em saúde, da informação 
científica e tecnológica em saúde e da comunicação em saúde, em âmbito nacional;
desenvolvimento de metodologias e técnicas de controle de qualidade para os sistemas •	
de informação em saúde.

Grupo de Trabalho: Alcindo Ferla (GHC/RS), Luisa Massarani (Fiocruz), Márcia Furquim de Al-
meida (USP), Maria Alice F. Branco (Fiocruz), Regina Castro (Bireme/OPS/OMS), Maria Regina Pinto 
de Gusmão (Fapesp), Eduardo Mota (UFBA), Alberto Pellegrini (CNDSS), Mário Castelani (Funasa), 
Cláudio Cavalcanti (DATASUS), Celso Roque (CGDI/MS), Rejane Vieira (CGDI/MS), Daniel Natalizi 
(CNPq), Maria Clara Ulhôa (CNPq), Érika Camargo (Decit/MS), Clayton Camargos (Decit/MS) e Natá-
lia Veloso (Decit/MS). 

Oficina de Trabalho: Gestão da Educação em Saúde

Definiu-se como foco a priorização dos processos de gestão da educação relacionados aos trabalhado-
res de saúde, optando-se por incorporar à discussão a educação básica. As linhas prioritárias propostas 
pelo grupo dialogam com as bases da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.
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Metodologia

A metodologia proposta foi parcialmente utilizada: tempo; natureza do objeto; validade dos passos. A 
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde não foi utilizada.

Grupo de Trabalho: Heloniza Costa (UFBA), José Inácio Motta (ENSP/Fiocruz), Maria Cecília Ribei-
ro (SGTES/MS), Marise Ramos (UERJ), Miriam Struchiner (UFRJ), Reimar Schaden (CNPq), Roberta 
Gondim (ENSP/Fiocruz).

Linhas temáticas identificadas

a) Formulação e implementação de processos educativos e formação dos profissionais de saúde:

avaliação das experiências e estratégias utilizadas para a educação de trabalhadores de •	
saúde, com base nas concepções teórico-metodológicas da educação permanente e seu 
impacto nas práticas de saúde;
estudos e formulações sobre referenciais teórico-metodológicos de projetos curricula-•	
res para a formação profissional em saúde;
avaliação dos processos de mudança na formação dos profissionais de saúde e do im-•	
pacto da participação do docente e do discente na mudança das práticas de saúde;
avaliação dos programas de pós-graduação •	 lato sensu apoiados pelo Ministério da 
Saúde, a exemplo das residências multiprofissionais, das especializações em Saúde da 
Família, entre outros para a verificação do seu impacto na atenção à saúde;
estudos e desenvolvimento de materiais e práticas pedagógicas para a educação em saúde.•	

b) Gestão da educação em saúde e integração regional no Mercosul

estudo sobre migração profissional interna e externa: determinantes, perfil profissio-•	
nal, fluxos e rotas migratórias;
desenvolvimento de recursos humanos, educação permanente e os efeitos na melhoria •	
dos serviços de saúde: humanização, integralidade e resolutividade;
análises dos sistemas de informação e modelagem de indicadores para a comparação •	
da situação dos recursos humanos na integração regional;
estudos sobre métodos de dimensionamento/estimativa de recursos humanos para os •	
sistemas e serviços de saúde.

Seleção dos projetos

De 25 a 27 de setembro, procedeu-se ao julgamento do edital.

De 285 propostas submetidas, 58 foram consideradas como não enquadradas pela Área Técnica do 
CNPq. A demanda bruta apresentou distribuição de projetos nos três temas com proporções diferencia-
das, tendo sido o tema I o que menos recebeu propostas com percentual de 20,1%, seguido do tema III 
com 31% e, por fim, tema II, com o maior número, 48,6% do total submetido.

Os recursos solicitados para este edital foram da ordem de R$41.354.356,04, sendo R$12.977.278,74 
(31%) solicitados para rubrica capital, e R$ 28.377.077,30 para custeio. 

Para a linha 1, foram solicitados R$9.102.812,19, sendo R$6.742.331,49 para custeio eR$ 2.360.480,70 
para capital. Na distribuição regional dos projetos, verificou-se que a maior proporção de projetos foi 
proveniente da Região Sudeste, com 53% do total, seguida da Sul com 23%, Centro-Oeste com 12%, Nor-
deste com 10%, e Norte com 2%. 

Na linha 2, verificou-se também que a maior proporção de projetos foi proveniente da Região Sudes-
te, com 46%, igualmente seguida da Sul com 23%, Nordeste com 17%, Centro-Oeste com 11%, e Norte 
com 3%. 
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Na linha 3, igualmente, a maior proporção de projetos foi proveniente da Região Sudeste com 48%, se-
guida da Sul com 33%, Nordeste com 12%, Centro-Oeste 7%, e nenhum projeto da Região Norte. 

Resultados

Foram aprovadas 55 propostas no total, sendo 12 propostas na linha 1 (Gestão do Trabalho), 25 pro-
postas na linha 2 (Gestão da Educação em Saúde) e 19 propostas na linha 3 (Comunicação e Informação 
em Saúde).

As demais propostas recomendadas foram classificadas como Prioridade 2, por apresentarem tam-
bém mérito técnico-científico. Essas propostas eventualmente poderão ser contempladas caso venham a 
existir novos recursos disponíveis para cada linha.

A distribuição regional dos projetos selecionados nesta etapa seguiu a mesma lógica apresentada na 
demanda bruta, com predomínio da Região Sudeste. As regiões Norte e Centro-Oeste tiveram apenas 
dois projetos aprovados para cada uma.

Participaram da reunião os consultores relacionados a seguir, por subárea:

Comunicação e Informação em Saúde: Cláudia Travassos (ENSP/Fiocruz), Maria He-•	
lena Mello Jorge (USP), Thelma de Araújo (UFC) e Julia Bucher (Unifor).
Gestão do Trabalho em Saúde: Frida Fischer (USP), Cornelis van Stralen (UFMG) e •	
Lídice Araújo (MS).
Educação em Saúde: Márcia Westphal (USP) e Raimunda M. da Silva (Unifor), Josicé-•	
lia Fernandes (UFBA), Míriam Struchiner (UFRJ) e Mauro de Arruda (MS).

tabela 3 – relação de projetos aprovados na linha gestão do trabalho em saúde  edital de gestão do 
trabalho em saúde, gestão da educação em saúde e comunicação e informação em saúde – Decit, 
2006

Nome título do projeto inst uF total (r$)

Allan Claudius 
Queiróz Barbosa

Proposição de metodologia de avaliação 
de resultados e desempenho das unidades 
básicas e satisfação dos usuários de atenção 
primária à saúde – um desenho elaborado 
a partir de cidades de Minas Gerais

UFMG MG 239.300,00

Ana Maria Malik

A aplicação de um instrumento para o 
dimensionamento da força de trabalho 
em hospitais públicos estaduais e a 
avaliação dos gerentes dos serviços quanto 
aos determinantes que influenciam 
na gestão de recursos humanos e na 
organização dos processos de trabalho

FGV/EAESP SP 108.640,00

Arnaldo Sala

Recursos humanos na atenção básica no 
Estado de São Paulo: perfil profissional e 
de vínculo contratual entre trabalhadores 
inseridos diretamente na assistência

Cealag ES 169.800,00

Aylene Emilia 
Moraes Bousquat

Gestão do trabalho e atenção primária 
em saúde no Município de São Paulo: 
a especificidade metropolitana

Cedec SP 143.422,60

continua
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Nome título do projeto inst uF total (r$)

Cristina Maria 
Meira de Melo

Avaliação da capacidade de gestão terceirizada 
de unidades de saúde do SUS municipal UFBA BA 120.739,47

Emerson 
Elias Merhy Gestão do Trabalho em Saúde EPSJV RJ 153.717,02

Luiz Augusto 
Facchini

Gestão do Trabalho, da educação, da 
comunicação e informação na atenção 
básica à saúde nas regiões Sul e Nordeste

UFPEL RS 220.338,00

Maria Valéria 
Costa Correia

As novas formas de gestão do trabalho em 
saúde e o processo de precarização da força 
de trabalho em saúde no Estado de Alagoas

UFAL AL 69.134,28

Maria Yvone 
Chaves Mauro

Inovação de gestão das condições de 
trabalho em saúde para hospitais do 
Sistema Único de Saúde (SUS)

UERJ/ENF RJ 105.654,68

Raquel Rapone 
Gaidzinski

Métodos de dimensionamento de 
profissionais de saúde: desenvolvimento 
de programa aplicativo

USP SP 175.250,00

Roberto Passos 
Nogueira

Evolução das modalidades de vínculo 
de trabalho do SUS nas esferas federal, 
estadual e municipal – 2001-2005

Nesp DF 68.080,00

totaL 1 574 076,05

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

tabela 4 – relação de projetos aprovados na linha gestão da educação em saúde  edital de gestão do 
trabalho em saúde, gestão da educação em saúde e comunicação e informação em saúde – Decit, 
2006

Nome título do projeto inst uF total (r$)

Alessandra 
Santana Soares 
e Barros

Descrição e análise das demandas de 
capacitação para atuação dos professores 
da Prefeitura de Salvador nas classes 
hospitalares do município, com vistas à 
implementação de um curso de formação

UFBA BA 57.260,00

Anya Pimentel 
Gomes 
Fernandes Vieira

Validação do protocolo de treinamento para 
agentes comunitários de saúde na utilização 
do índice comunitário em saúde bucal

Unifor CE 118.574,32

Armando 
Martins de 
Barros

Ensino fundamental diferenciado para 
agentes de saúde indígena – interculturalidade 
e intersubjetividade nas práticas de saúde 
e educação de jovens e adultos Guarani

UFF RJ 159.080,00

Charles 
Dalcanale Tesser

Estratégia Saúde da Família (ESF) e análise da 
realidade social: subsídios para as políticas de 
promoção da saúde e educação permanente

UFSC SC 35.463,40

continua

continuação
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Nome título do projeto inst uF total (r$)

Elisabete de 
Fátima Polo de 
Almeida Nunes

Implantação e desenvolvimento da Política de 
Educação Permanente em Saúde no Paraná UEL PR 52.024,23

Elizabeth de 
Leone Monteiro 
Smeke

Avaliação das atividades de educação 
permanente no SUS Campinas

PUC/
Campinas SP 46.030,50

Jayter Silva 
de Paula

Estratégias e validação de propostas 
de educação em saúde ocular 
comunitária de profissionais de saúde 
em centros de atenção primária

FMRP SP 45.157,00

Luiz Oscar 
Cardoso Ferreira

Avaliação do Programa de 
Residência Multiprofissinal em Saúde 
Coletiva da Faculdade de Ciências 
Médicas da UPE. 1995-2005

UPE PE 36.500,00

Marcela 
Alejandra Pronko

A educação profissional em saúde no Brasil e 
nos países do Mercosul: perspectivas e limites 
para a formação integral de trabalhadores 
face aos desafios das políticas de saúde

Fiocruz RJ 109.480,00

Márcio José 
De Almeida

Mudanca na formação superior de 
profissionais de saude: análises das propostas 
dos ativadores residentes no Paraná

Nesco PR 37.226,00

Maria Aparecida 
Alves Cardoso

Impacto de um programa de orientação e 
educação para a promoção do aleitamento 
materno e puericultura em unidades 
do Programa Saúde da Família

UEPB PB 48.000,00

Maria Cristina 
Pinto de Jesus

Educação permanente de trabalhadores 
de enfermagem no Hospital Universitário 
da Universidade Federal de Juiz de Fora

UFJF MG 168.385,00

Maria Helena 
Salgado Bagnato

Estudos culturais e materiais produzidos 
pelo Ministério da Saúde para a área de 
saúde coletiva: construindo interlocuções

Unicamp SP 79.995,16

Marise Nogueira 
Ramos

A educação profissional em saúde 
no Brasil: concepções e práticas 
nas escolas técnicas do SUS

Fiocruz RJ 43.377,00

Neiva Francenely 
Cunha Vieira

A tecnologia educacional e os modelos 
de educação em saúde nas ações de 
enfermagem e promoção da saúde

UFC CE 36.000,00

Nildo Alves 
Batista

A educação interprofissional na 
graduação em saúde: preparando 
profissionais para o trabalho em equipe 
e para a integralidade no cuidado

Unifesp SP 58.023,70

Raul Antônio 
Morais Melo

Projeto TeleSaúde em distritos sanitários 
do Recife: diagnóstico de demandas e 
necessidades de informação em saúde

UPE PE 131.907,30

continua

continuação
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Nome título do projeto inst uF total (r$)

Ricardo Burg 
Ceccim

Avaliação de processos formativos 
segundo a modelagem da educação 
permanente em saúde

UFRGS RS 148.036,00

Rita Catarina 
Medeiros Sousa

A política de formação profissional: 
educação continuada e permanente 
no controle dos riscos biológicos

HUJBB PA 66.323,80

Silvana Martins 
Mishima

Avaliação das experiências de educação 
permanente em saúde desencadeadas a 
partir da formação à distância de tutores e 
facilitadores em todas as regiões do Brasil

USP/RP SP 174.979,00

Telmo Mota 
Ronzani

Disseminação de práticas de prevenção 
ao uso de risco de álcool em servicos 
de APS da zona da mata mineira

UFJF MG 36.190,00

Vicente de Paulo 
Teixeira Pinto

Avaliação da sistematização de educação 
permanente para os profissionais com 
escolaridade de nível fundamental e médio 
da Secretaria de Ação Social de Sobral/CE

UFC CE 48.650,70

Victória Maria 
Brant Ribeiro 
Machado

Formação pedagógica dos formadores 
dos profissionais da saúde: a preceptoria 
dos internatos em questão

UFRJ RJ 146.406,58

Wilza Rocha 
Pereira

Analisar as dinâmicas subjacentes aos 
processos de mudança que apontam novas 
práticas pedagógicas na formação de 
enfermeiros em duas instituições públicas 
de ensino de graduação em enfermagem

UFMT MT 55.503,00

Zélia Maria 
Profeta da Luz

Desenvolvimento e avaliação de modelo 
de capacitação de agentes comunitários 
de saúde, agentes de zoonoses e auxiliares 
de enfermagem como multiplicadores da 
informação sobre a leishmaniose visceral

Fiocruz RJ 51.200,00

totaL 1 989 772,69

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

continuação
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tabela 5 – relação de projetos aprovados na linha comunicação e informação em saúde  edital de 
gestão do trabalho em saúde, gestão da educação em saúde e comunicação e informação em saú-
de – Decit, 2006

Nome título do projeto inst uf total (r$)

Alcindo 
Antônio Ferla

Observatório de tecnologias de informação 
e comunicação em sistemas e servicos de 
saúde: análise e sistematização de recursos 
tecnológicos utilizados para apoio a gestão 
de sistemas e ao ensino de trabalhadores 
em diferentes contextos do SUS

UCS RS 174.187,72

Álvaro Fraga 
Moreira 
Benevenuto 
Júnior

Diagnóstico das estratégias de difusão de 
conteúdos e produção audiovisual para a 
comunicação em saúde na Região Sul

UCS RS 44.969,80

Antônio Luiz 
Pinho Ribeiro

Ferramentas de gestão em atenção 
cardiovascular de alta complexidade UFMG MG 140.000,00

Artur Ziviani Marfim – Medicina Assistida por 
Redes sem Fio Multimídia LNCC RJ 119.000,00

Augusto 
Paranhos Jr.

Relação escavação/disco óptico: estudo 
psicofisico e desenvolvimento de 
ferramentas virtuais para seu ensino e 
treinamento do diagnostico de glaucoma

Unifesp SP 80.066,00

Bernadette 
Cunha Waldvogel

Integração de bases de dados do SIM/
Sinasc (Ministério da Saúde) com as bases 
de dados do Registro Civil (IBGE) para 
aprimorar os indicadores epidemiológicos: 
uma aplicação com as bases de nascimentos 
e óbitos do Estado do Espírito Santo

Seade SP 140.512,70

Carla Galvão 
Spinillo

Projeto InfoBula: Metodologia de 
desenvolvimento, avaliação e disseminação de 
informações sobre bulas de medicamentos

UFPR PR 133.739,33

Cláudia 
Medina Coeli

Avaliação da confiabilidade e adequação 
do uso da classificação internacional 
de cuidados primários de saúde 
em unidades básicas de saúde

Fiocruz RJ 37.132,83

Dário Francisco 
Guimarães 
de Azevedo

Saúde e gestão hospitalar no 
Município de Pelotas PUC/RS RS 174.510,00

Inesita Soares 
de Araújo

Políticas e práticas de comunicação 
no SUS: mapeamento, diagnóstico 
e metodologia de avaliação

Fiocruz RJ 124.005,00

Jair Carneiro 
Leão

Implantação do telediagnóstico de lesões 
bucais no Estado de Pernambuco UFPE PE 175.000,00

Luis David 
Castiel

Processos comunicacionais em saúde coletiva 
e difusão do estilo de vida ativo: ressonâncias, 
significados e repercussões socioculturais

Ensp RJ 156.450,00

continua
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Nome título do projeto inst uf total (r$)

Maria do 
Carmo Gullaci 
Guimarães 
Caccia-Bava

Integração de bases de dados heterogêneas 
e distribuídas para apoio às atividades de 
assistência, ensino e pesquisa nas unidades 
do Centro de Saúde Escola da FMRP/USP

USP/RP SP 39.220,00

Nery Cunha Vital
Investigação de fatores relacionados à adoção 
do Sistema de Gerenciamento da Assistência 
Farmacêutica em municípios de Minas Gerais

Funed/
Lacen MG 39.636,36

Paulo Rogério 
Gallo

Integração das rádios comunitárias 
nas ações locais de saúde USP SP 174.999,28

Rejane Sobrino 
Pinheiro

Sistemas de Informação em Saúde Nacionais: 
confiabilidade dos dados, integração entre 
os sistemas e o uso dos dados integrados 
para a discussão das possibilidades e 
limites para o apoio à gestão em saúde

UFRJ RJ 64.540,00

Selma Maffei 
de Andrade

Avaliação de metodologia para a 
melhoria da qualidade das informações 
sobre acidentes e violências do Sistema 
de Informações Hospitalares do 
Sistema Único de Saúde (SIH-SUS)

UEL PR 40.165,33

Tânia Couto 
Machado 
Chianca

Sistematização da assistência em 
unidades terapia intensiva com 
a utilização de um software

DENB MG 37.625,70

Vera Lúcia 
Peixoto Santos 
Mendes

Sistema de Informações Gerenciais 
da Rede InovarH (Inovação e 
Aprendizagem em Gestão Hospitalar)

UFBA BA 104.106,38

TOTAL 1.999.866,43

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

1.1.4 Edital de Estudos em Populações Expostas à Contaminação Ambiental4

Objetivo 

Apoiar pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação que visem ao estudo epidemiológico de popu-
lações expostas à contaminação ambiental em áreas determinadas, ou que visem ao estudo de avaliação 
de risco à saúde humana e elaboração de protocolos de atenção e vigilância à saúde para a população re-
sidente na Área de Exploração de Petróleo da Bacia de Campos/RJ. 

A importância de desenvolver estudos nessa área está relacionada com o processo de industrialização 
crescente, que gerou, em todo mundo, grandes volumes de resíduos. Em muitos casos, os insumos e pro-
dutos finais contêm substâncias com diversas características de periculosidade para o meio ambiente e 
para a saúde humana. Entre os poluentes químicos mais freqüentes, em termos de contaminação no Bra-
sil, destacam-se agrotóxicos, chumbo, mercúrio, solventes e derivados de petróleo.

No Brasil, o procedimento de avaliação de risco à saúde humana por resíduos perigosos é uma ativi-
dade recente e, diferentemente do que ocorre nos países onde esta prática já existe desde a década de 80, 
ainda não existe um arcabouço jurídico-institucional que imponha uma seqüência formal de resposta 
pública aos resultados dos estudos de avaliação de risco.

4 (MCT/CNPq/MS-SCTIE-Decit n.º 024/2006)

continuação
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Atividades desenvolvidas

Foi realizada oficina de trabalho com o objetivo de discutir e elaborar termo de referência para ações 
de fomento a projetos cooperativos de pesquisa em meio ambiente e saúde humana, que contribuam 
para a formulação, implementação e avaliação de ações públicas voltadas para melhoria das condições de 
saúde da população brasileira e para a superação de desigualdades regionais e socioeconômicas.

Metodologia

Foram acatados os critérios de elegibilidade e o princípio da eqüidade preconizado pelo SUS para se-
leção das áreas contempladas pelos estudos, considerando-se: a) áreas com solos potencialmente conta-
minados; b) tipos de contaminantes existentes na área e sua periculosidade; c) evidências de exposição 
humana e danos à saúde; d) tamanho da população potencialmente exposta; e) tempo de exposição; f) 
estabilidade espacial da população; g) mínimo de informação nas áreas de saúde e meio ambiente.

Linhas de apoio:

I. estudo epidemiológico em populações expostas à contaminação ambiental em áreas de uso de agro-
tóxicos na Região Nordeste (NE);

II. estudo epidemiológico em populações expostas à contaminação ambiental em áreas de postos de 
combustíveis na região Sudeste (SE);

III. estudo epidemiológico na população residente nos municípios da região da Bacia Carbonífera – SC;
IV. estudo epidemiológico na população residente no Município de Poconé/MT;
V. estudo epidemiológico na população residente nos municípios de Monte Alegre, Prainha e Alen-

quer/PA;
VI. estudo epidemiológico na população residente no Município de Porto Santana/AP;
VII. estudo de avaliação de risco à saúde humana e elaboração de protocolos de atenção e vigilância à 

saúde na população residente na macrorregião ambiental 5 (MRA5) – área de exploração de petróleo da 
Bacia de Campos/RJ.

Seleção dos projetos

Nos dias 11 e 12 de setembro, foi realizada reunião para a aprovação de propostas de pesqui-
sa direcionadas a estudos em populações expostas à contaminação ambiental. As propostas fo-
ram avaliadas quanto aos aspectos formais de atendimento às normas do edital e julgadas de acor-
do com os critérios estabelecidos no edital, e consoante a análise prévia dos pareceristas ad hoc.

Das 28 propostas submetidas, oito foram consideradas não enquadradas pela Área Técnica do CNPq. 
Das 20 enquadradas, 12 foram recomendadas, oito com prioridade 1 e quatro com prioridade 2. 

A demanda bruta apresentou a seguinte distribuição de projetos por linha de apoio: Linha I – 42,9%; 
Linha II – 14,3%; Linha VI – 10,7%; Linhas III e  V – 7,1% e Linhas IV e VII – 3,6%. 

Os recursos solicitados para este edital foram da ordem de R$10.012.320,45; sendo 41% para capital e 
59% para custeio. Do total de recursos alocados, 39% foram destinados para capital e 61% para custeio.

A distribuição regional das propostas submetidas apresentou maior proporção de propostas prove-
nientes da Região Nordeste com 39,3%, seguida da Sudeste com 35,8%, da Norte com 10,7%, e Centro-
Oeste e Sul com 7,1% cada uma. 

Das propostas recomendadas com prioridade 1, três são da Região Sudeste, duas da Norte e uma de 
cada uma das outras regiões. Das outras propostas, recomendadas com prioridade 2, três são da Região 
Nordeste e uma da Sul. 
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Pode-se considerar que o presente edital alcançou os seus objetivos, pois estimava apoiar uma propos-
ta por linha de apoio, com recursos de R$500.000,00 cada, e o resultado foi que as Linhas III, IV, VI e VII 
foram contempladas com uma proposta cada, as Linhas I e V com duas propostas cada e a única exceção 
foi a Linha II em que nenhuma proposta foi contemplada.

Cabe ainda apontar que o comitê temático identificou uma falta generalizada de adesão consistente e 
abrangente a esses “Termos de Referência”, indicando que o edital superestimou a existência de compe-
tências estabelecidas nas áreas que se desejava fomentar. Ficou evidenciado que a área de epidemiologia 
relacionada a estudos populacionais de exposição à contaminação ambiental não dispõe de quadros su-
ficientes no país. Isso permitiu que um grande número de propostas visasse, de forma limitada, executar 
tarefas de competência explícita dos proponentes, na maioria dos casos sem adesão aos “Termos de Re-
ferência”.

Portanto, o desenvolvimento desses aspectos fundamentais, do ponto de vista de saúde pública e con-
taminação ambiental, necessita de outros mecanismos mais objetivos de fomento induzido, pois a de-
manda espontânea se mostrou insuficiente e Incapaz de preencher as expectativas que levaram à edição 
do presente edital.

O comitê temático para o julgamento das propostas foi composto por: Francisco Radler de Aqui-
no Neto (UFRJ), Epaminondas Ferraz (USP), Lavínia Faccini (UFRS) e Herling Alonzo (MS). 

tabela 6 – relação de projetos aprovados no edital de estudos em Populações expostas à contamina-
ção ambiental  Decit, 2006

Nome título do projeto sigla inst uF total (r$)

Raquel Maria 
Rigotto

Estudo epidemiológico da população da 
região do Baixo Jaguaribe e do Projeto 
Jaiba exposta à contaminação ambiental 
em área de uso de agrotóxicos

UFC CE 490.615,20

Josino Costa 
Moreira

O uso de agrotóxicos no Nordeste 
brasileiro e seus impactos sobre o 
meio ambiente e a saude humana

Fiocruz RJ 497.000,00

Alcíbia Helena de 
Azevedo Maia

Avaliação do impacto ambiental na saúde da 
população residente nos municípios da região 
da Bacia Carbonífera de Santa Catarina

UFSC SC 499.929,38

Edinaldo de 
Castro e Silva

Avaliação de riscos à saúde causados 
por resíduos de mercúrio no 
Município de Poconé/MT

UFMT MT 233.752,80

Sérgio Koifman

Avaliação epidemiológica e caracterização 
radiológica ambiental na população 
residente dos municípios de Monte 
Alegre, Alenquer e Prainha/PA

Fiocruz RJ 492.263,90

Rommel Mário 
Rodriguez 
Burbano

Avaliação dos possíveis efeitos genotóxicos 
e carcinogênicos do urânio como indicador 
de risco à saúde de residentes dos municípios 
de Prainha, Monte Alegre e Alenquer

UFPA PA 212.926,40

José Carlos 
Tavares Carvalho

Determinação e avaliação de risco 
de contaminantes ao meio ambiente 
e saúde da população do Elesbao, 
no Município de Santana/AP

UNIFAP AP 494.134,90

continua
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Nome título do projeto sigla inst uF total (r$)

Cláudia 
Medina Coeli

Avaliação de risco à saúde das populações 
expostas a resíduos da exploração do petróleo UFRJ RJ 424.700,00

Roberto Sassi
Dimensão epidemiológica dos usos e fluxos 
de agrotóxicos no Estado da Paraíba: uma 
abordagem integrada e multidisciplinar

UFPB PB 499.925,69

Sílvia Regina 
Batistuzzo de 
Medeiros

Estudo socioambiental com ênfase 
na avaliação epidemiológica e 
mutagênica na região do pólo 
fruticultor do Rio Grande do Norte

UFRN RN 450.000,00

Claudia do 
Ó Pessoa

Biomonitoramento de indivíduos 
expostos ocupacionalmente a mistura 
complexa de pesticidas: subsídios para 
sustentabilidade e uso racional de 
agrotóxicos nas regiões da Ibipaba no 
Ceará e em Feira de Santana, na Bahia

UFC CE 466.500,00

Felipe Dal Pizzol
Aspectos moleculares e clínicos da 
exposição a ambientes contaminados 
por resíduos da mineração de carvão

UNESC SC 497.500,00

totaL 3 345 322,58

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

1.1.5. Edital de Estudo de Doenças Negligenciadas5

Objetivo

Apoio a projetos de pesquisa que contribuam de modo efetivo para o avanço do conhecimento sobre 
doenças negligenciadas, acarretando a geração de produtos e obtenção de subsídios para a formulação, 
implementação e avaliação de ações públicas voltadas para melhoria das condições de saúde da popula-
ção brasileira e para a superação de desigualdades regionais e socioeconômicas. As doenças negligencia-
das apresentam alta incidência, geralmente em segmentos mais empobrecidos da população, não obten-
do maior visibilidade social. Como conseqüência, o investimento em terapêutica, tecnologia para diag-
nóstico e vacinas é precário e a utilização do recurso disponível é insuficiente. 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças negligenciadas podem ser distribuídas em 
dois grupos, de acordo com as características:

grupo 1: Doenças negligenciadas 

Incidem em países ricos e pobres, mas uma grande proporção dos casos está nos países •	
em desenvolvimento – HIV/aids, tuberculose. 
Existem alguns incentivos de mercado para P&D nos países desenvolvidos, mas o nível •	
de investimento não é proporcional à carga global da doença. 

grupo 2: Doenças mais negligenciadas 

5 (MCT/CNPq/MS-SCTIE-Decit n.º 025/2006)

continuação
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Incidem exclusivamente ou primordialmente nos países em desenvolvimento. Ex.: •	
doen ça do sono, doença de Chagas, leishmanioses, esquistossomose. 
Quase não existem incentivos para P&D e essas doenças praticamente não são objeto •	
de pesquisa pelos países desenvolvidos. 

Metodologia

O primeiro passo para concretização da iniciativa de elaboração do edital foi a definição da coopera-
ção técnica entre o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS/Fiocruz) e o Decit. Em 
seguida, para organização do processo, foi realizada uma reunião colegiada, com a participação das ins-
tituições coordenadoras e especialistas convidados para representar cada agravo e áreas técnicas do Mi-
nistério da Saúde. 

Nessa reunião surgiram e foram pactuadas as estratégias para realização de uma oficina de trabalho, 
de âmbito nacional, com o objetivo de conhecer o estado da arte e definir as prioridades de pesquisa para 
cada doença. 

Uma decisão importante, e que exigiu muita discussão, referiu-se à seleção do elenco de doenças ne-
gligenciadas a ser contemplado na chamada pública. Para elucidar a questão, resgatou-se a evolução his-
tórica do conceito de “doenças negligenciadas”, quando foi lembrado que essa discussão teve início em 
1977, com a Fundação Rockefeller instituindo o Programa Great Neglected Diseases of Mankind, que du-
rou até o ano 2000. Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e os Médicos Sem Frontei-
ras (MSF) propuseram classificar as doenças em Globais, Negligenciadas e Mais Negligenciadas. 

Inicialmente, foram consideradas as dez doenças definidas atualmente pelo Programa Especial de Pes-
quisa e Treinamento em Doenças Tropicais da OMS (TDR/OMS) como negligenciadas e, a partir desse 
elenco, foram selecionadas as seis doenças prioritárias em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em saúde. 

O critério de escolha para a seleção dos pesquisadores participantes da fase preparatória da oficina de 
trabalho foi baseado na análise de produtividade de suas publicações no período de 2000 a 2006, segun-
do o Web of Knowledge do Institute for Scientific Information, relativos a cada doença negligenciada sele-
cionada. 

Para compor os grupos de trabalho da oficina, foi adotado o mesmo critério. A seleção dos gestores 
para compor os grupos de trabalho foi definida em conjunto com as áreas de controle de doenças e ges-
tão de programas do Ministério da Saúde. 

A discussão passou a ser subsidiada pelo estudo de priorização de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
em doenças negligenciadas, estudo, este, desenvolvido por instituições internacionais, a partir da déca-
da de 90.  

Os critérios de priorização desenvolvidos pelo Programa Especial de Pesquisa e Treinamento em Do-
enças Tropicais da OMS (TDR/OMS) em P&D nortearam a definição de prioridades de pesquisa em do-
enças negligenciadas. Para o método do TDR, as dez doenças negligenciadas podem ser agrupadas em 
três categorias conforme descrição a seguir:

categoria 1: Doença do sono – Dengue – Leishmaniose 

Doenças emergentes ou fora de controle. O foco deve ser na geração de novos conhecimentos e no de-
senvolvimento de novas intervenções e sistemas. 

categoria 2: Malária – esquistossomose – tuberculose 

Apesar de existir uma estratégia de controle, a carga da doença persiste. As atividades de P&D cobrem 
um amplo espectro, mas estão focadas no desenvolvimento e nos testes de novas intervenções e estratégias. 
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categoria 3: Doença de chagas – Hanseníase – Filariose e oncocercose 

As estratégias de controle são eficazes, a carga da doença diminui e planeja-se sua eliminação como 
problema de saúde pública. A pesquisa procura melhorar as atuais atividades de controle e eliminar os 
riscos. 

Uma contribuição fundamental para análise epidemiológica de cada agravo deu-se com a utilização da 
base conceitual do Estudo de Carga Global de Doenças. O estudo foi fundamental para a compreensão da 
morbimortalidade das doenças crônico-degenerativas e transmissíveis, e a equipe da ENSP/Fiocruz que co-
ordenou esse trabalho no ano de 1998 apresentou na oficina de trabalho o potencial da metodologia e des-
tacou os resultados significativos sobre a saúde no Brasil, obtidos a partir da utilização do método. 

Percorrida toda essa etapa, estabelecidas as bases conceituais e definida a metodologia mais adequada 
para a eleição de prioridades de pesquisa em doenças negligenciadas, elaborou-se o roteiro para discus-
são dos grupos de trabalho, como segue:

Roteiro para discussão dos grupos

Processo analítico

Qual a natureza e o tamanho da carga da doença, e quais as tendências epidemioló-1. 
gicas? 
Quais são as atuais intervenções disponíveis e as estratégias de controle da doença? 2. 
Quais os maiores problemas e desafios no controle da doença? 3. 
Quais atividades de P&D&I seriam necessárias para enfrentar esses problemas e de-4. 
safios? 
Quais atividades de P&D&I já estão em andamento? Existem novas oportunidades? 5. 
Quais seriam as atividades de P&D&I em que o Programa Doenças Negligencia-6. 
das teria uma vantagem comparativa de atuação, em comparação com programas já 
existentes? 
Quais devem ser as prioridades específicas de P&D&I a constarem do próximo Edi-7. 
tal Decit? 
Que recomendações encaminharia ao Decit sobre estratégias de financiamento:8. 
Projetos de grande, médio ou pequeno porte? 9. 
Apoio individual ou redes? 10. 
Estudos multicêntricos? 11. 
Apoio a grupos emergentes? 12. 

Com base nessas orientações, foram apresentados os resultados para cada agravo, percorrendo o pro-
cesso de Definição de Prioridades de Pesquisa e Inovação em Doenças Negligenciadas, do levantamento 
das necessidades de P&D à definição de prioridades de pesquisa.

Para subsidiar as discussões dos grupos de trabalho, sistematizou-se o levantamento das necessidades 
de pesquisa e desenvolvimento apontadas pelas três áreas envolvidas no processo de construção do edi-
tal: a área técnica do Ministério da Saúde, os especialistas convidados e os coordenadores do GTs da Ofi-
cina de Prioridades de Pesquisas em Doenças Negligenciadas.
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Malária

Levantamento das necessidades de P&D&i 

Na etapa anterior à realização da oficina foram convidados especialistas reconhecidos para destacar as 
necessidades de P&D na área da malária. 

A área técnica do Ministério da Saúde destacou como prioritários os estudos de avaliação de métodos 
alternativos para captura de anofelinos; competência vetorial de Anopheles marajoara e fatores determi-
nantes e associados à transmissão de malária na Região Sudeste (ES e RJ).

O Coordenador do GT/Malária apresentou como relevante para compor o edital os seguintes temas: 
estudos clínicos e pré-clínicos; mecanismos moleculares de resistência a drogas e virulência; epidemio-
logia de pacientes assintomáticos; identificação de novos alvos de controle (drogas e vacinas) utilizando 
genômica, pós-genômica e bioinformática; novos alvos para diagnóstico e epidemiologia e controles al-
ternativos em vetores. 

Definição de prioridades de pesquisa em saúde – resultados

1  Qual a natureza e o tamanho da carga da doença e quais as tendências epidemiológicas? 
Calcula-se uma perda de cerca de 16.500 anos por malária no país (600.000 casos com perda de dez 

dias de trabalho por caso) por ano (ou homens parados por ano) com grande morbidade e tendência à 
expansão. 

2  Quais são as atuais intervenções disponíveis e as estratégias de controle da doença? 
Diagnóstico, tratamento e controle de vetores são as estratégias disponíveis. Os três vêm sendo usados 

pelo Ministério da Saúde, com maior ênfase no diagnóstico e tratamento precoces. 
3  Quais os maiores problemas e desafios no controle da doença? 

O primeiro tipo de problema é o gerencial (má utilização das ferramentas e métodos dis-
poníveis na ponta da cadeia de instâncias envolvidas no controle) que, se resolvido, pode tra-
zer o número de casos aos níveis residuais (abaixo de 375 mil – dados de 2001, talvez abaixo de 200 
mil). Para o enfrentamento dos obstáculos, nesse nível, se requerem inovações específicas (no-
vos métodos de gestão, aproximação dos relacionamentos entre os setores federal estadual e mu-
nicipal, envolvimento do setor privado – empresas instaladas em regiões de transmissão da doença). 

O segundo nível de problemas é o de enfrentamento da malária residual no país. Para tal será necessá-
rio o desenvolvimento de novos conhecimentos e novas ferramentas (inovação de métodos e produtos) a 
partir da pesquisa científica e tecnológica, que priorizaremos no item 7. 

4  Quais atividades de P&D&i seriam necessárias para enfrentar estes problemas e desafios? 

Atividades de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento e inovação nos campos de diagnós-
tico/tratamento (precoce) e controle de vetores, além do reforço das infra-estruturas necessárias para a 
realização de tais pesquisas, estruturação de redes de pesquisa, aproximação dos grupos das regiões en-
dêmicas e não endêmicas. 

5  Quais atividades do P&D&i já estão em andamento? existem novas oportunidades? 

Existem no momento 13 projetos de malária apoiados pelo Decit 2004/2005: diagnóstico (5), dro-
gas (3), epidemiologia (3), biologia molecular (1). Além disso, existe um investimento do CNPq de 
R$3.650.871,25 correspondentes a 10,9% do orçamento designado para doenças negligenciadas. Fora 
isso, há um levantamento recente dos grupos de pesquisa em malária no Brasil, produzido para a Reu-
nião IBSA (Índia, Brasil, África do Sul) de Teresina e que revelou a existência de cerca de 167 projetos de 
pesquisa (resumos submetidos à apresentação em congressos em 2005) oriundos de 67 grupos, divididos 
da seguinte maneira: 33 (20,4%) em imunologia, 43 (26,5%) em vetores, 25 (15,4%) em epidemiologia, 
14 (8,6%) em clínica, 10 (6,2%) (em diagnóstico), 19 (11,7%) em drogas, 18 (11,1%) em biologia celular 
e molecular. 
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Uma pequena parte dessas pesquisas se baseia, ou foi norteada, em dados e informações obtidos por 
tecnologias de genoma, pós-genoma e bioinformática. 

6  Quais seriam as atividades de P&D&i em que o Programa de Doenças Negligenciadas teria uma 
vantagem comparativa de atuação, em comparação com programas já existentes? 

Uma vantagem previsível é que, como se trata de um Programa de um Departamento de C&T do Mi-
nistério da Saúde, existe a chance de que, nos critérios a serem considerados para a aprovação e o finan-
ciamento de projetos, considere-se, além do mérito científico e a competência instalada do grupo propo-
nente, a demanda de saúde pública diagnosticada com a participação de peritos na área com experiência 
em pesquisa científica. 

7  Prioridades específicas de P&D&i para o edital Decit 

Linhas prioritárias:

estudos clínicos e pré-clínicos. •	
identificação de novos alvos para vacinas, diagnóstico, imunoterapia, utilizando infor-•	
mações oriundas das tecnologias de genoma, pós-genoma, incluindo aspectos funcio-
nais e de bioinformática. 
estudos sobre mecanismos moleculares de resistência de parasitas a drogas e de vetores •	
a inseticidas e identificação de novos alvos e desenvolvimento de novos produtos, em 
particular a partir da biodiversidade e de conhecimento da genômica e pós-genômica, 
incluindo aspectos funcionais e de bioinformática. 
estudos de fisiopatologia, incluindo estudos moleculares do parasita, e terapêutica de •	
formas graves de malária a P. falciparum e P. vivax. 
estudos epidemiológicos em áreas endêmicas e fora delas, em particular sobre pre-•	
valência e papel de portadores assintomáticos de parasita e de vetores (competência 
vetorial), e proposição de métodos alternativos de controle. 

outras propostas de programa:

a necessidade de melhoria da infra-estrutura para realização de pesquisa clínica (Re-•	
ferenciamento de centros clínicos entre os hospitais credenciados para a realização de 
pesquisa clínica de fase 1 e 2 e pré-clínica – reforço e melhoria de condições físicas e de 
recursos humanos de centros de primatologia já existentes no Ministério de Saúde).
a construção ou adequação de insectários/infectórios para a realização de pesquisas •	
que envolvam o manejo de insetos vetores infectados, incentivando a colonização das 
principais espécies vetoras e obtenção de colônias de referência. 
a criação de sistema de base de dados relacional e seu gerenciamento compartilhado •	
para as seis doenças negligenciadas. 

Além das linhas temáticas focadas em doenças determinadas, foi apontado um conjunto de temas 
transversais que podem ser de utilidade para as diversas enfermidades:

projetos sobre cargas de doenças negligenciadas visando sua mensuração, monitora-•	
mento e/ou análise e investigação de tendências epidemiológicas;
estudos de bioinformática ou biologia computacional para exploração dos genomas dos •	
agentes infecciosos e/ou vetores das doenças alvo, visando em particular a identifica-
ção de alvos moleculares para o desenvolvimento de fármacos, vacinas e diagnósticos;
sistemas de avaliação de alto desempenho para exploração de compostos ou bibliotecas •	
combinatórias disponíveis e estruturação de bancos de dados sobre relações estrutura-
atividade;
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investigação de tecnologias transversais em vacinologia (adjuvantes, novas aborda-•	
gens);
desenvolvimento de estratégias educacionais e de comunicação para mobilização social.•	

Doença de Chagas

Levantamento de necessidades de P&D&i 

especialistas

Apesar da doença de Chagas estar classificada pelo TDR como sendo Categoria III, a questão da qui-
mioterapia a colocaria na Categoria I, devido à falta de medicamentos eficazes para o tratamento des-
ta enfermidade, sendo então uma prioridade a realização de ensaios clínicos para o desenvolvimento de 
novos medicamentos.

Outras prioridades: resistência do parasito às drogas utilizadas; estudo de fatores de risco, incluindo a 
desnutrição, que está associada à infecção; pesquisa básica em dinâmica de transmissão como forma de 
combate ao vetor. 

área técnica do Ministério da saúde

Estudo de validação da PCR como metodologia confirmatória para doença de Chagas. •	
Estudo de avaliação dos efeitos teratogênicos e reprodutivos da doença de Chagas e •	
tratamento com benzonidazol. 
Avaliação da resposta terapêutica das diferentes cepas de •	 T. cruzi nas diversas regiões 
geográficas. 
Avaliação da resistência do •	 T. cruzi a diferentes temperaturas. 
Estudo da resposta terapêutica do •	 T. cruzi de acordo com a forma de transmissão (oral, 
vetorial, transfusional, congênita). 

gt – chagas

Estimativas atuais indicam de 2 a 3 milhões de infectados. Regiões Sul, Sudeste, Cen-•	
tro-Oeste e Nordeste reduziram a transmissão vetorial intradomiciliar e transfusional. 
Focos de T. infestans remanescentes na Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 
Na Amazônia passou a ser claramente evidenciada, seja a partir do diagnóstico de mi-•	
croepidemias de casos agudos, seja a partir da integração da vigilância de Chagas ao 
Programa de Vigilância em Malária (diagnóstico por gota espessa). Registrados cerca 
de 480 casos de Chagas agudo sintomático na Amazônia Ocidental nos últimos 40 
anos, numa área considerada indene. 

Linhas prioritárias

Foram considerados temas prioritários:

Amazônia (REDES, articulando grupos emergentes e consolidados da região);1. 
estudo de vetores;2. 
busca de novas drogas e aperfeiçoamento da quimioterapia;3. 
busca de marcadores de evolução e prognóstico da doença de Chagas crônica e de 4. 
resistência do Trypanosoma cruzi a drogas. 
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Dengue

Levantamento de necessidades de P&D&i 

especialistas

Destacados como importantes para as políticas públicas no controle da dengue: o es-•	
tudo das formas atípicas da manifestação da doença, desenvolvimento de método de 
diagnóstico rápido e a elaboração de vacina para o combate à endemia também vem 
sendo um objeto de grande investigação.

área técnica do Ministério da saúde

Metodologia de avaliação de densidade de infestação que trabalhe outras fases de de-•	
senvolvimento que não a larvária: pupa, adulto, ovo; a fim de se fazer correlações entre 
os métodos e determinar níveis de risco de transmissão. 
Modelo operacional de campo estratificado, que considere diferentes graus de risco de •	
transmissão (níveis de infestação, notificações, condições socioambientais, depósitos 
preferenciais, entre outros) em grandes centros urbanos. 
Aprimoramento do atual sistema de informações de dengue – novas estratégias de •	
monitoramento rápido para análises integradas de dados clínico-epidemiológicos, en-
tomológicos e virológicos. 
Modelos preditivos do risco de transmissão da infecção pelos vírus da dengue. •	
Desenvolvimento e aplicação de metodologia de avaliação das atividades dos progra-•	
mas municipais de controle da dengue nos aspectos relativos à gestão integrada de seus 
componentes (controle de vetores, vigilância epidemiológica, assistência, comunica-
ção e mobilização). 
Estudo para percepção de risco da população.•	
Teste sorológico rápido para utilização em condições de campo, como ferramenta de •	
apoio nas atividades de prevenção e controle da dengue. 

gt – Dengue

Desenvolvimento de estratégias operacionais de campo, estratificadas, complementa-•	
res ou alternativas, que considerem diferentes graus de risco de transmissão em gran-
des centros urbanos. O GT sugere que o MS busque parceiros para realizar este projeto, 
junto com instituições de pesquisa e secretarias estaduais e/ou municipais de saúde. 
Capacitação de unidades para produção em grande escala de inseticidas no país.•	
Maior integração entre os diferentes programas de controle de vetores. •	
O MS deveria apoiar os grupos de pesquisa brasileiros que trabalham no desenvolvi-•	
mento de uma vacina contra o vírus dengue. 
Apoio a projetos de infra-estrutura de insetários e infectórios. •	
Estímulo aos laboratórios que se disponham a colaborar com o monitoramento da resis-•	
tência de populações de Aedes aegypti aos inseticidas usados no PNCD (MoReNAa).  

Foram definidas três linhas prioritárias: vetores; epidemiologia, vigilância e controle; e clínico-laboratoriais.

A construção do edital deve incluir técnicos do PNCD na comissão de avaliação dos projetos deste edital. 

Apoio preferencialmente em rede, mas, dependendo da proposta, devem ser também •	
contemplados projetos individuais. Dos projetos de estudos clínicos devem ser con-
templados apenas aqueles projetos em rede. 
Apoio a estudos multicêntricos dependendo da natureza do projeto. •	
O apoio a grupos emergentes deve ser condicionado a projetos em rede, para amplia-•	
ção de sua capacitação técnico-científica. 
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Os 30% dos recursos do edital destinados às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste •	
deve considerar além do mérito científico da proposta, as prioridades aos projetos 
apresentados sob a forma de rede, principalmente no caso de grupos que não estão 
completamente qualificados. 

Leishmaniose

Levantamento de necessidades de P&D&i 

especialistas

Temas: Entomologia, Diagnóstico e Resistência dos Parasitos aos Medicamentos: O co-•	
nhecimento escasso sobre os flebótomos mais importantes na cadeia de transmissão, a 
distribuição não homogênea do vetor nas regiões geográficas e a relação parasita/hos-
pedeiro implicam na necessidade de mais pesquisa básica. Diagnóstico: Há uma neces-
sidade de identificação de casos falso-positivos, devendo ser considerada a utilização 
de nanotecnologia nessa área. Resistência dos parasitos aos medicamentos (antimoniais 
pentavalentes): deve ser uma preocupação da pesquisa básica, assim como a agressivi-
dade destas drogas, que causam vários efeitos colaterais. O estudo sobre o bloqueio de 
transmissão através do desenvolvimento de vacina também foi citado. 
Questões destacadas:•	

Transmissão vetorial: problemas ou falhas no conhecimento? 1. 
Leishmanioses: identificação de parasitas mais virulentos.2. 
Leishmanioses: diagnóstico clínico e laboratorial: problemas e falhas. 3. 
Leishmanioses: interação com outras enfermidades. 4. 
Leishmanioses: identificação precoce de resistência a drogas. 5. 
Leishmanioses: desenvolvimento de novas drogas. 6. 
Leishmanioses: desenvolvimento de vacinas efetivas. 7. 

área técnica do Ministério da saúde

Estudo clínico para avaliar a eficácia do Desoxicolato de Anfotericina B e Anfotericina B •	
Lipossomal, comparado com o Antimoniato de Meglumina em pacientes com visceral. 
Estudo para avaliar o custo-efetividade do Antimoniato de Meglumina, Desoxicolato •	
de Anfotericina B e Anfotericina B Lipossomal em pacientes tratados com leishmanio-
se visceral. 
Estudo clínico para avaliar a eficácia do Desoxicolato de Anfotericina B, comparado •	
com o Antimoniato de Meglumina em pacientes com leishmaniose tegumentar. 

Linhas prioritárias

Leishmaniose: aspectos gerais•	
Leishmaniose: estudo do parasito•	
Leishmaniose: estudo da doença•	
Leishmaniose: diagnóstico•	
Leishmaniose: tratamento•	
Leishmaniose: vacinação•	
Leishmaniose: vetores•	
Leishmaniose: reservatórios•	
Leishmaniose: controle•	
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temas transversais

Instrumentos de bioinformática para exploração dos genomas dos agentes infeccio-1. 
sos e/ou vetores das doenças alvo.
Sistemas de avaliação de alto desempenho para exploração de compostos ou biblio-2. 
tecas combinatórias disponíveis.
Estímulo à investigação de tecnologias transversais em vacinologia (adjuvantes, no-3. 
vas abordagens, v.g.). 
Aspectos de informação e educação para a sociedade. 4. 

Para a construção do edital, destacou-se a importância de tratar o agravo de forma integrada, consi-
derando parasita, hospedeiro, vetor e de fatores externos (ambientais, drogas etc.). Deverão ser incenti-
vadas propostas formadas de projetos integrados envolvendo diferentes aspectos dos temas prioritários 
em leishmaniose. 

As propostas devem ser articuladas e apresentar um objetivo bem definido, para o qual •	
os diversos projetos contribuem. 
Para promover a integração de grupos emergentes, com ênfase no N, NE e CO, as •	
cartas de intenção, na primeira etapa, poderão ser apresentadas por grupos isolados 
(propostas de pequeno porte) ou por grupos associados em propostas de médio ou 
grande porte. Contudo, ao final do processo de seleção, as propostas meritórias isola-
das deverão ser integradas em programas de médio ou grande porte. 
Visando ao incentivo aos estudos interdisciplinares e/ou multicêntricos, mas evitando •	
a indução artificial de colaborações, sugerimos que projetos independentes sejam acei-
tos com o compromisso de integração. Para tanto, sugerimos a submissão dos projetos 
em duas etapas: carta de intenção e proposta final. 

Tuberculose

Levantamento de necessidades de P&D&i 

especialistas

Necessidades imediatas do estudo de novas drogas que possibilitem a redução do tempo de tratamen-
to e o aprofundamento da investigação sobre a associação entre TB e HIV/aids. 

área técnica do Ministério da saúde

Estudo amostral de multidrogaterapia – MDTA. •	
Inquérito nacional escolar de prevalência de hanseníase. •	
Estudo de custo e efetividade de tratamento precoce em hanseníase multibacilar reacional. •	
Estudo da magnitude da hanseníase em comunidades quilombolas e indígenas. •	
Pesquisa para validação de casos novos em hanseníase. •	
Estudo de marcadores de síndrome de talidomida. •	

Linhas prioritárias

Estudo dos indicadores de serviços de saúde (estrutura, processo e resultado), sociais, •	
antropológicos e econômicos para a avaliação do controle da tuberculose. 
Estudo de parâmetros da dinâmica da tuberculose e sua aplicação na vigilância epide-•	
miológica. 
Distribuição espacial e caracterização de áreas de risco. •	
Estudo de contatos de tuberculose pulmonar e mecanismos de transmissão e medidas •	
de controle. 
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Eficácia e efetividade de novos medicamentos, novos esquemas, e novos regimes tera-•	
pêuticos e profiláticos. 
Validade, confiabilidade e custo efetividade de novos métodos diagnósticos. •	
Farmacocinética e farmacovigilância da tuberculose. •	
Impacto epidemiológico do HAART na morbidade e mortalidade por tuberculose em •	
pessoas vivendo com HIV/AIDS. 
Eficácia e efetividade de medidas de biosegurança para tuberculose nas unidades de saúde. •	
Farmacogenética, imunopatogenia e marcadores de infecção, doença, cura e recidiva. •	
M. tuberculosis•	 : genotipagem, virulência e fatores ecológicos associados. 
Repercussões sociais e ocupacionais das seqüelas da tuberculose. •	
Pesquisa e desenvolvimento de novos métodos diagnósticos, vacinas e medicamentos. •	
Eficácia e efetividade de novas vacinas para tuberculose. •	

Na construção do edital foi recomendada prioridade a projetos de pequeno e médio portes, interinsti-
tucionais, de grupos emergentes e utilização da lista de ordem de prioridades de pesquisa para o investi-
mento dos 30% dos recursos do edital para regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Hanseníase

Levantamento de necessidades de P&D&i

especialistas

Destacou-se a necessidades de estudos que possibilitem a cura da doença. Pesquisa •	
clínica básica que possibilite o reconhecimento da hanseníase a partir da avaliação das 
lesões. Melhor aporte do SUS para corresponder às demandas referentes à assistência. 
Recomendou-se a divulgação do conhecimento teórico e prático existente para a popu-•	
lação, com o intuito de auxiliar na busca do reconhecimento e tratamento da doença. 

área técnica do Ministério da saúde

Estudo amostral de multidrogaterapia – MDTA. •	
Inquérito nacional escolar de prevalência de hanseníase. •	
Estudo de custo e efetividade de tratamento precoce em hanseníase multibacilar reacional. •	
Estudo da magnitude da hanseníase em comunidades quilombolas e indígenas. •	
Pesquisa para validação de casos novos em hanseníase. •	
Estudo de marcadores de Síndrome de talidomida. •	

gt – Hanseníase

Desenvolvimento de:

Novos testes diagnósticos para hanseníase. 1. 
Novos testes marcadores e preditores de reação hansênica. 2. 
Novos marcadores de recidiva e resistência medicamentosa. 3. 
Novos marcadores de suscetibilidade genética. 4. 
Novas estratégias de controle da hanseníase. 5. 
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estudos de:

Cadeia de transmissão da hanseníase. 1. 
Identificação de grupos de risco. 2. 
Novas drogas para o tratamento da hanseníase e reações hansênicas. 3. 
Magnitude dos efeitos adversos dos medicamentos utilizados na hanseníase. 4. 
Co-morbidade e mortalidade em hanseníase. 5. 
Testes baseados em biologia molecular para diagnóstico, resistência e transmissão. 6. 

Estudos de determinação da taxa de recidiva e de resistência medicamentosa na hanseníase; validação 
dos critérios de diagnóstico operacional; validação dos indicadores epidemiológicos e operacionais do 
controle da hanseníase; sustentabilidade do processo de descentralização na hanseníase. 

Estratégias de prevenção e reabilitação nos diferentes níveis de complexidade; Estratégias de informa-
ção, educação e comunicação para hanseníase. 

Implementação de testes já disponíveis para o diagnóstico de hanseníase e estratégias para o controle 
da hanseníase na atenção básica em saúde. 

Linhas prioritárias

Novos testes para diagnóstico, resistência, suscetibilidade e transmissão. •	
Marcadores preditivos de reação hansênica. •	
Marcadores de grupos de risco. •	
Novos esquemas e regimes para o tratamento da hanseníase e reações hansênicas. •	
Avaliação das estratégias para o controle da hanseníase na atenção básica em saúde. •	

seleção dos projetos – 1 ª fase

No período de 14 a 18 de agosto, reuniu-se o comitê temático para o julgamento do edital.

Participaram da reunião como representantes do Ministério da Saúde José Seixas Lourenço, Mar-
ge Tenório e Zilda Darci; como representantes do CNPq, Sofia Daher, Daniel Alves e Gilson Borda; e os 
consultores/especialistas relacionados a seguir. Alejandro Miguel Katzin (USP), Aluízio Prata (UFTM), 
Ângela Kaysel Cruz (USP), Antoniana Urcine Krettli (Fiocruz/MG), Antonio Augusto Moura da Silva 
(UFMA), José Franco da Silveira Filho (Unifesp), Luiz Augusto Basso (PUC/RS), Marcos da Cunha Lo-
pes Virmond (ILSL), Mariane Martins de Araújo Stefani (UFG), Marinete Marins Povoa  (IEC), Mário 
Antônio Navarro da Silva (UFPR), Reynaldo Dietze (UFES), Rita Maria Ribeiro Nogueira (Fiocruz), Sel-
ma Maria Bezerra Jerônimo (UFRN), Vera Lúcia Gomes de Andrade (SVS/MS), Zilton de Araújo An-
drade (Fiocruz/BA).

Foram submetidas 320 propostas, sendo distribuídas em sete temas:

Tema I – Dengue: 53

Tema II – Doença de Chagas: 38

Tema III – Hanseníase: 29

Tema IV – Leishmaniose: 73

Tema V – Malária: 20

Tema VI – Tuberculose: 59

Tema VII – Temas Transversais: 50
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Perfil da demanda:

320 propostas submetidas;•	
214 propostas foram consideradas como enquadradas pela Área Técnica do CNPq;•	
06 propostas não foram enquadradas, por não se enquadrarem nos termos do edital.•	

A demanda bruta apresentou distribuição de projetos nos sete temas com proporções bastante distin-
tas, tendo sido o tema V o que menos recebeu propostas, totalizando 20 propostas e o percentual de ape-
nas 6% da demanda, em oposição ao tema IV com 73 propostas, representando 22% da demanda total.

As propostas apresentadas foram divididas em três faixas de recursos, de acordo com o edital: até 
R$200 mil, totalizando 61,6% das propostas recebidas; de R$200 mil até R$500 mil, com 29,1% das pro-
postas; e de R$500 mil até R$ 2 milhões, com 6,3% de indicação nas propostas; os outros 3,1% não indi-
caram sua faixa de recursos.

Na distribuição regional dos projetos submetidos, verifica-se que a maior proporção de projetos fo-
ram provenientes da Região Sudeste com 56% do total da demanda, seguida da Nordeste com 21%, Sul 
com apenas 10% dos projetos, seguida da Norte com representatividade de 9% e Centro-Oeste com a 
menor demanda, representando 4% das propostas.

resultado – Primeira etapa

Demanda total: 320 propostas – seis não enquadradas•	
Demanda selecionada: 181 propostas•	

Formação de redes: 4 »
Agrupamento de propostas: 29 »
Projetos individuais: 100 »

tema i – Dengue 

Propostas submetidas: 53•	
Propostas recomendadas: 35•	

Projetos individuais: 11 »
Agrupamentos: 7 (21 projetos) »
Formação de rede: 1 (3 projetos) »

tema ii – Doença de chagas

Propostas submetidas: 38•	
Propostas recomendadas: 21•	

Projetos individuais: 6 »
Agrupamentos: 5 (14 projetos) »
Formação de rede: 1 (1 projeto em parceria com outro tema) »

tema iii – Hanseníase

Propostas submetidas: 29•	
Propostas recomendadas: 11•	

Projetos individuais: 4 »
Agrupamentos: 2 (7 projetos) »
Formação de redes: 0 »

tema iV – Leismanioses

Propostas submetidas: 73•	
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Propostas recomendadas: 38•	
Projetos individuais: 18 »
Agrupamentos: 7 (18 projetos sendo 2 deles com temas transversais) »
Formação de redes: 1 (2 projetos) »

tema V – Malária

Propostas submetidas: 20•	
Propostas recomendadas: 15•	

Projetos individuais: 11 »
Agrupamentos: 1 (4 projetos) »
Formação de redes: 0 »

tema Vi – tuberculose

Propostas submetidas: 59•	
Propostas recomendadas: 29 – todas individuais.•	

tema Vii – temas transversais

Propostas submetidas: 50•	
Propostas recomendadas: 32•	

Projetos individuais: 21 »
Agrupamentos: 6 (10 projetos) »
Formação de redes: 1 (2 projetos) »

Em suas considerações finais, o comitê solicitou e recomendou ao CNPq que os pesquisadores apre-
sentassem, na segunda fase deste edital, sólida fundamentação teórica de seu projeto que leve a formula-
ção de hipóteses consistentes e apontem quais os possíveis avanços ou contribuição que seu projeto trará 
à área do conhecimento.

Os projetos aprovados na primeira fase do julgamento foram em maior número do tema IV – Leish-
maniose, contrapondo-se à hanseníase, tema III com apenas 11 propostas selecionadas para julgamento 
à segunda etapa.

Na distribuição regional dos projetos selecionados nesta etapa, apareceu em maior destaque a Região 
Sudeste em concordância com a demanda bruta, também advinda dessa região. O menor número de 
projetos aprovados foi da Região Centro-Oeste.  

1.1.6 Edital de Estudo de Determinantes Sociais da Saúde, Saúde da Pessoa com 
Deficiência, Saúde da População Negra e Saúde da População Masculina6  

Objetivo

Apoiar pesquisas de determinantes sociais da saúde, saúde da pessoa com deficiência, saúde da popu-
lação negra e saúde da população masculina.

Atividades desenvolvidas

oficina de trabalho: saúde da População Masculina

6 MCT/CNPq/MS-SCTIE-Decit n.º 026/2006
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Por se tratar de um tema que vem sendo discutido apenas nos últimos anos e contar ainda com poucos pes-
quisadores na área, os membros da equipe acharam que seria interessante não direcionar completamente o 
foco das pesquisas, deixando uma margem para que propostas inovadoras pudessem aparecer. 

Por tratar-se de uma discussão nova e não existir ainda na estrutura do Ministério da Saúde uma área 
técnica correspondente, os gestores foram representados pela Secretaria de Atenção à Saúde. Existe um 
Grupo de Trabalho (GT) de Saúde do Homem que está construindo um documento para uma “Política 
Nacional de Saúde do Homem”, do qual este edital é uma das estratégias e a proposta de inclusão do tema 
teve origem neste grupo. 

Os temas destacados foram doenças cardio e cerebrovasculares, e uso de álcool, drogas e ana-
bólicos esteróides, sem descurar a necessidade de estudos das formas como os homens lidam 
com a questão da saúde e análise das estratégias de promoção de saúde fora das unidades de saúde. 

Metodologia

A discussão teve início com a apresentação das experiências dos participantes relacionadas ao tema e 
detalhamento da proposta de eixos definida no GT de Saúde do Homem do MS, seguida da discussão do 
texto: “Perfil epidemiológico segundo os resultados do estudo de carga de doença do Brasil – 1998”, con-
cluindo-se com a definição das linhas prioritárias para pesquisas no tema.

Resultados

Foi recomendado que o edital trabalhasse com as especificidades do gênero masculino nos seus di-
ferentes segmentos: etário, étnicos, raciais, socioeconômicos e orientações sexuais. Apontou-se, ainda, a 
importância de estudos sobre a violência e suas repercussões em termos de morbimortalidade.

Foram definidas como linhas prioritárias de pesquisa:

estudos de determinantes da carga da doença/agravos predominantes na população •	
masculina (violências e causas externas, doenças cardio e cerebrovasculares, tabagismo 
e DPOC, transtornos mentais, uso de álcool e outras drogas e doenças da próstata) e 
seus fatores de risco, fisiopatologia e aspectos clínicos; 
estudos sobre a atenção à saúde da população masculina: prevenção, promoção, acesso •	
e adesão ao tratamento; 
estudos sobre sexualidade (violência sexual, sexo desprotegido, disfunção sexual, orien-•	
tação sexual), saúde reprodutiva (paternidade, planejamento familiar), saúde e traba-
lho (estresse, desemprego, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais), envolvendo a 
população masculina; 
desenvolvimento, aplicação e avaliação de novas tecnologias de atenção à saúde da •	
população masculina. 

O grupo de trabalho foi composto por: Alessandra Vasconcelos (Decit/MS), Antônio Luiz Ribeiro 
(UFMG), Carlos Felipe d’Oliveira (SAS/MS), Cid Veloso (UFMG), Eduardo Ferriolli (USP), Francisco Cor-
deiro (SAS/MS), Lilian Peters (Decit/MS), Márcia Falcão (Unifesp), Nadine Clausell (UFRGS), Neidil Cos-
ta (SAS/MS), Renata Maia (Decit/MS), Romeu Gomes (IFF/Fiocruz) e Tarcísio de Andrade (UFBA).

Oficina de Trabalho: Saúde da Pessoa com Deficiência

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, aprovada pelo Conselho Nacional 
de Saúde, tem como objetivo promover, na perspectiva da inclusão social, a reabilitação, a proteção à saú-
de da pessoa com deficiência, assim como atuar na prevenção dos agravos que determinam o apareci-
mento das deficiências.
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A produção de conhecimento científico, sistematizada e destinada à avaliação da atenção à saúde pres-
tada à pessoa com deficiência, nos diversos níveis de cuidado, poderá contribuir para o aperfeiçoamento 
da política e das ações de saúde.

O grupo de trabalho destacou como objetivos principais a definição de prioridades de pesquisa em 
saúde da pessoa com deficiência e a construção do consenso técnico e político entre gestores e pesquisa-
dores na definição de temas prioritários de pesquisa em saúde.

Metodologia

A discussão teve início com o destaque das dificuldades encontradas na atenção à pessoa com defici-
ência pelos diferentes segmentos. Por se tratar de um grupo bastante heterogêneo, surgiu a dificuldade de 
priorizar os diversos tipos de deficiências, impossibilitando o consenso do grupo sobre a questão. Foram 
apontadas questões relevantes para pesquisa, abrangendo diversos tipos de deficiência, entre as quais: 
prevalência de deficiências; identificação de mecanismos para potencializar capacitações de equipes de 
saúde para receber a pessoa com deficiência; avaliação de serviços implantados na rede pública (conces-
são de órteses e próteses); segregação domiciliar e institucional; conhecimento dos agravos antes ou após 
a deficiência; e avaliação de indicadores para os agravos e para a reabilitação. 

Linhas temáticas

Estudos sobre a prevalência e os determinantes da deficiência auditiva, em diferentes •	
regiões do Brasil.
Avaliação dos serviços que integram a rede de atenção à saúde de pessoas com defi-•	
ciência física, auditiva, visual e mental, em todos os níveis de atenção (atenção básica, 
média e alta complexidade), contemplando os diferentes indicadores.
Avaliação do acesso e da acessibilidade das pessoas com deficiência aos serviços de •	
saúde, excluindo aqueles diretamente relacionados à sua deficiência.
Avaliação da efetividade no controle das doenças infecto-contagiosas na infância, em •	
relação às deficiências.
Avaliação custo-efetividade da triagem auditiva neonatal em maternidades do SUS.•	
Construção de indicadores de vulnerabilidade à saúde de pessoas com deficiência, uti-•	
lizando como referência a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacida-
de e Saúde.
Avaliação da efetividade da intervenção precoce no acidente vascular encefálico, em •	
relação à prevenção das deficiências.
Avaliação da efetividade da intervenção precoce no trauma crânio-encefálico e raqui-•	
medular, em relação à prevenção de deficiências.

O grupo de trabalho foi composto por: Anne Giselle de Carvalho (SEDH), Beatriz Raymann (Ulbra), 
Doris Lewis (USP), Érika Pisaneschi (SAS/MS), Eucenir Rocha (USP), Fernando Vasconcelos (UFBA), 
Juliana Costa (CNPq), Linamara Battistella (USP), Marcos Vinício Mota (CNPq), Marge Tenório (Decit/
MS), Sheila Miranda (SAS/MS), Thenille Carmo (Decit/MS). 

Oficina de Trabalho: Saúde da População Negra

A área técnica do Ministério da Saúde envolvida foi a Secretaria de Gestão Participativa.

Foi constatado pelo grupo que o processo de priorização dos temas resultou numa lista mais extensa 
do que aquela apresentada na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS). Isso, se-
gundo esta análise, deveu-se a uma necessidade real de se ampliar os temas da subagenda a partir deste 
debate.



62

Metodologia

O grupo de trabalho resgatou questões relevantes da XII Conferência Nacional de Saúde, do Seminá-
rio Nacional de Saúde da População Negra, além de resultados de oficinas de trabalho do CTSPN/MS.

Linhas prioritárias por tema hierarquizado e subtemas

1. Racismo como determinante social das condições de saúde:

desenvolvimento e validação de instrumentos e métodos para mensuração/qualifica-•	
ção do racismo na Saúde em suas dimensões institucional, programática e de relações 
interpessoais (acesso, acessibilidade, qualidade da atenção).

2. Racismo e saúde mental:

pesquisas sobre racismo, sofrimento mental, transtornos psicossomáticos e subjetividades;•	
estudos sobre os efeitos do racismo e da exclusão social em crianças, adolescentes, •	
jovens, adultos e idosos; 
estudos sobre violência (institucional, simbólica, religiosa, sexual, física, doméstica, in-•	
trafamiliar, urbana e rural, comunitária), assédio moral e suas implicações psicosso-
ciais na população negra. 

3. Doença falciforme:

estudos sobre traço falciforme e exclusão social; •	
estudos sobre morbimortalidade em doença falciforme;•	
pesquisas clínicas ou de revisão sistemática sobre o uso de medicamentos para a doen-•	
ça falciforme, incluindo dependência química por analgesia potente;
estudos sobre os efeitos da ingestão de alimentos industrializados acrescidos de ferro •	
nas condições de saúde das pessoas com doença falciforme; 
desenvolvimento de mecanismos e estratégias de educação, comunicação e informação •	
sobre doença falciforme;
estudos de avaliação sobre a qualidade da atenção e do cuidado prestado às pessoas •	
com doença falciforme. 

4. Quesito cor: informação para tomada de decisão:

estudos sobre a existência do quesito cor nos instrumentos utilizados no SUS (docu-•	
mentos e formulários) e nos sistemas de informação;
estudos sobre o uso da informação nos processos decisórios do SUS e no monitora-•	
mento das ações em busca da eqüidade em saúde;
estudos sobre indicadores compostos, tais como carga de doença, índices de vulnera-•	
bilidade, desenvolvimento humano municipal, exclusão social e qualidade de vida na 
população negra.

5. Territórios promotores de saúde (espaços afro-religiosos, quilombos e outras comunidades tradi-
cionais – urbanas e rurais):

investigação sobre os saberes tradicionais e os cuidados com a saúde; •	
estudos sobre mecanismos e estratégias para mensuração e qualificação da autopercep-•	
ção e das representações sociais sobre saúde da população negra, considerando idade, 
sexo, religião, local de residência e orientação sexual.
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6. Epidemiologia e controle das doenças e agravos prevalentes:

estudos sobre carga de doença e anos potenciais de vida perdidos (DALY) na popula-•	
ção negra;
pesquisa sobre a situação de saúde da população negra, incluindo comunidades urba-•	
nas, rurais e quilombolas;
estudos baseados em evidências para a promoção da saúde, prevenção de doenças e •	
agravos.

7. Avaliação de políticas, programas e ações:

estudos sobre o impacto diferenciado de políticas, ações e programas com vistas à pro-•	
moção da eqüidade junto à população negra, considerando: idade, sexo, orientação 
sexual, religião e local de residência.

8. Mobilização, participação e controle social:

estudos sobre envolvimento, fortalecimento, capacitação de lideranças e organizações •	
comunitárias para a promoção de saúde, gestão participativa no SUS e combate ao 
racismo; 
estudos sobre mecanismos e estratégias de educação, comunicação e informação sobre •	
doenças e agravos prevalentes na população negra.

O grupo de trabalho foi composto por Adailton da Silva (SEPPIR), Adriana do Espírito Santo (CNPq), 
Damiana Miranda (UFBA), Denise Oliveira e Silva (CTSPN), Fernanda Lopes (DFID), Francisco Serra 
(Decit/MS), Gilmara Santos (SGP/MS), Jacqueline Gagliardi (Decit/MS), Joice Aragão (Coordenação do 
Sangue/MS), José Jorge Carvalho (UnB), Lourdes Garcez (IEC/SVS/MS), Luis Eduardo Batista (SES/SP), 
Maria Bezerra (SGP/MS).

Linhas de pesquisa definidas nas oficinas de trabalho

i  Determinantes sociais da saúde

Linhas temáticas

a) Desigualdades sociais, regionais, étnico-raciais e de gênero da morbimortalidade e de seus fatores 
de risco:

distribuição da morbimortalidade em diferentes grupos sociais e regionais do país;•	
distribuição de fatores de risco da morbimortalidade, incluindo hábitos e comporta-•	
mentos relacionados à saúde, em diferentes grupos sociais e regionais do país, tendo 
em vista o impacto dessa distribuição nas estratégias de promoção da saúde;
efeitos dos determinantes sociais da saúde ao longo do ciclo de vida e efeitos interge-•	
racionais;
desigualdades étnico-raciais e racismo: associações com desfechos de saúde. •	

b) Desigualdades no acesso e qualidade dos serviços de saúde e intervenções sociais:

estudos de intervenção sobre estratégias aplicadas a programas e serviços de saúde, •	
que visem alcançar grupos populacionais excluídos do ponto de vista socioeconômico, 
com ênfase na eqüidade na saúde;



64

avaliação da ocorrência de discriminação social (gênero, idade, classe social, raça/et-•	
nia) no processo de cuidado – diagnóstico, terapêutica e segurança do paciente – e seu 
impacto na saúde;
relação entre incorporação tecnológica pelo SUS e a eqüidade no acesso e no uso ade-•	
quado de novas tecnologias em saúde;
análise das desigualdades sociais na procura, no acesso e na utilização dos serviços de •	
saúde;
avaliação do impacto de estratégias ou programas dos serviços de saúde na redução e •	
ampliação das desigualdades sociais em saúde;
avaliação de programas de intervenção social quanto ao seu potencial de modificar as •	
condições e as desigualdades em saúde;
avaliação do impacto de características estruturais (governança, financiamento e re-•	
cursos) da oferta de serviços de saúde, no âmbito municipal, nas desigualdades sociais 
de acesso a estes serviços. 

c) Aspectos metodológicos dos estudos sobre determinantes sociais da saúde:

estratégias de implementação de sistemas de monitoramento e vigilância dos efeitos •	
dos determinantes sociais de saúde no perfil de morbimortalidade e na utilização dos 
serviços da saúde;
comparação do uso de diferentes variáveis sociais e procedimentos metodológicos •	
para aferição e qualificação do impacto dos determinantes sociais da saúde em nível 
individual e relações interpessoais, institucionais e contextual. 

Seleção dos projetos

Em 2 de outubro, reuniram-se os grupos das subáreas, analisando-se inicialmente os 44 projetos preli-
minarmente não classificados pela área técnica do CNPq, de um total de 246 projetos apresentados.

O Comitê Temático de Determinantes Sociais da Saúde foi composto por: Vera Lúcia Ferrante 
(Uniara), Dora Chor (Fiocruz), eleita coordenadora, Antônio Ribeiro (UFMG), Breno Souto Maior 
(UFPE) e Ana Maria Valença (UFPB).

O CT de Saúde da População com Deficiência foi composto por: Fernando Vasconcelos 
(UFBA), Luci Salmela (UFMG), Cássia Buchalla (USP), eleita coordenadora, Rosângela santos 
(UFRJ), Lívia Magalhães (UFMG), Eliane Schochat (USP) e Antônio Carlos dos santos (USP/RP).

O CT de Saúde da População Negra foi composto por: Ana Costa (SGP/MS), Fernando Costa 
(Unicamp), José Jorge de Carvalho (UnB) e Marcus de Carvalho (UFPE), eleito coordenador.

O CT Saúde da População Masculina foi composto por: Carlos Minayo Gómez (Fiocruz), Maria Sale-
te Jorge (UECE) e Romeu Gomes (IFF/Fiocruz), eleito coordenador.

Participaram pelo Ministério da Saúde Antônia Tuesta, Francisco Serra, Zilda Gertrudes e Marge Te-
nório; e, pelo CNPq, Sofia Daher, Belmiro Salles Filho e Rosa Albuquerque.

Para o conjunto de áreas do edital, foram destinados dez milhões de reais, cabendo dois milhões para 
cada tema, ficando o valor restante de dois milhões para os projetos selecionados em prioridade 2.

A maioria dos projetos selecionados recebeu uma recomendação explícita de corte orçamentário, ten-
do sido obedecido o teto máximo de corte de 30% do valor total da proposta; o comitê observou que 
muitos projetos com mérito científico e equipes capazes traziam orçamentos pouco detalhados, quando 
não totalmente inadequados, prejudicando por vezes a proposta. Foi considerado importante que os edi-
tais enfatizem as necessidades financeiras do projeto, evitando exageros financeiros, que acabam pesan-
do negativamente no processo de julgamento. 
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O processo de seleção e recomendação dos projetos envolveu uma classificação que considerou a com-
paração entre o total das propostas apresentadas, incluindo avaliações quanto ao mérito científico, rele-
vância do tema e dos produtos, bem como a coerência das propostas orçamentárias em relação à conse-
cução dos objetivos e métodos propostos.

O perfil da demanda total de projetos distribuiu-se assim:

49 submetidas para o tema I;•	
45 submetidas para o tema II;•	
45 submetidas para o tema III;•	
63 submetidas para o tema IV;•	
44 propostas foram consideradas como não enquadradas pela Área Técnica do CNPq;•	

Na distribuição regional dos projetos submetidos, verificou-se que a maior proporção foi proveniente 
da Região Sudeste com 120 propostas, seguida da Nordeste com 55, Sul com 52, Centro-Oeste com 12 e 
Norte com oito.

Os recursos solicitados para este edital foram da ordem de R$36.516.082,99 (trinta e seis milhões, qui-
nhentos e dezesseis mil, oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), sendo R$11.180.099,22 para ca-
pital, e R$25.335.983,77 para custeio.

tabela 7 – relação de projetos aprovados na linha de determinantes sociais da saúde  edital de estu-
do de Determinantes sociais da saúde, saúde da Pessoa com Deficiência, saúde da População Negra e 
saúde da População Masculina – Decit, 2006

Nome título do projeto sigla inst uF
total 

aprovado 
(r$)

Aluísio Jardim 
Dornellas 
de Barros

A utilização do SUS pela população: 
um estudo etno-epidemiológico do 
processo de auto-exclusão do sistema

UFPEL RS 97.650,00

Antônio José 
Ledo Alves 
da Cunha

Terapia intensiva neonatal e pediátrica no 
Estado do Rio de Janeiro: análise de eqüidade, 
acesso, estrutura e processos de assistência

UFRJ RJ 49.500,00

Bernard François 
Couttolenc

Desigualdades socioeconômicas na utilização 
de serviços de saúde de alta complexidade USP SP 31.000,00

Carlos Everaldo 
Álvares Coimbra 
Júnior

Fatores etiológicos e prognósticos 
para infecção respiratória aguda em 
crianças indígenas Guarani menores de 
cinco anos hospitalizadas do Distrito 
Sanitário Especial Indígena Litoral Sul, 
Brasil: um estudo caso-controle

ENSP RJ 187.179,00

César Gomes 
Victora

Iniqüidades sociais e étnico-raciais 
em três coortes de nascimento 
(Pelotas/RS, 1982-1993-2004)

UFPEL RS 132.014,50

Eduardo 
Faerstein

Racismo percebido, incidência e 
controle da hipertensão arterial 
em coorte no Rio de Janeiro

UERJ/IMS RJ 162.430,00

Fernando 
Augusto Proietti

Análise dos fatores condicionantes 
da saúde da população por áreas 
delimitadas e formulação de propostas 
de intervenção. Saúde urbana

UFMG MG 397.825,00

continua
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Nome título do projeto sigla inst uF
total 

aprovado 
(r$)

Hilton Pereira 
da Silva

Determinantes socioecológicos das 
doenças crônico-degenerativas em 
populações tradicionais da Amazônia: 
compreendendo a ontogenia destas 
epidemias em populações vulneráveis

UFRJ RJ 195.640,00

Inês Lessa
Doenças crônicas não-transmissíveis 
na população negra: dos fatores 
de risco ao impacto social

UFBA BA 280.160,00

Lorena Teresinha 
Consalter Geib

Determinantes sociais da epilepsia 
infantil numa coorte de nascidos vivos 
no Município de Passo Fundo/RS

UPF RS 128.962,14

Márcia Faria 
Westphal

Saúde e desenvolvimento local: análise dos 
progressos em relação aos objetivos do 
milênio relacionados à saúde, nas cidades 
brasileiras que desenvolvem agendas sociais

USP SP 324.706,00

Márcia Helena 
Baldani Pinto

Desigualdades na utilização e acesso aos 
servições públicos odontológicos: estudo 
de base populacional envolvendo a área 
de abrangância do Programa Saúde da 
Família no Município de Ponta Grossa/PR

UEPG PR 32.216,00

Marco Aurélio de 
Anselmo Peres

Desigualdades sociais, regionais, étnico-
raciais e de gênero associadas com 
morbimortalidade por doenças e agravos

UFSC SC 42.658,88

Maria da 
Conceicão 
Nascimento 
Costa

Evolução das desigualdades sociais da 
morbimortalidade no espaço urbano UFBA BA 89.987,00

Maria do 
Carmo Leal

Capital social e fatores psicossociais 
associados a prematuridade e 
ao baixo peso ao nascer

ENSP RJ 198.280,00

Mariângela Leal 
Cherchiglia

Eqüidade no acesso e utilização de 
procedimentos de alta complexidade/custo no 
SUS-Brasil: Avaliação dos transplantes renais

UFMG MG 186.300,00

Marilisa Berti de 
Azevedo Barros

Determinantes sociais do padrão 
de morbidade, uso de serviços e 
comportamentos relacionados à saúde

Unicamp SP 163.600,00

Paulo Henrique 
Novaes Martins 
de Albuuqerque

Saúde, redes e determinantes sociais UFPE PE 164.910,00

Rita de Cássia 
Barradas Barata

Desigualdades sociais no estado de saúde 
e no acesso a serviços para grupos com 
diferentes graus de vulnerabilidade e exclusão 
social vivendo no centro de São Paulo

FCMSC-SP SP 162.489,72

Rosângela 
Minardi 
Mitre Cotta

O Programa Bolsa Família: construindo 
(des)igualdades a partir do contexto local UFV MG 34.600,00

continua

continuação
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Nome título do projeto sigla inst uF
total 

aprovado 
(r$)

Simone 
Gonçalves 
de Assis

Acompanhando crianças escolares 
vulneráveis socialmente. Uma 
investigação sobre o impacto de alguns 
determinantes sociais nos problemas de 
comportamento infantil, São Gonçalo/RJ

ENSP RJ 122.100,00

Sônia Maria 
Fleury Teixeira

Determinantes sociais da saúde: 
desigualdades injustas no acesso e na 
utilização dos serviços de saúde

EBAP/
FGV-RJ RJ 157.568,00

Tatiana Engel 
Gerhardt

Determinantes sociais e interfaces com 
a mobilidade de usuários: análise dos 
fluxos e utilização de serviços de saúde

UFRGS RS 29.560,00

TOTAL 3.371.336,24

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

tabela 8 – relação de projetos aprovados na linha de saúde da Pessoa com Deficiência  edital de estu-
do de Determinantes sociais da saúde, saúde da Pessoa com Deficiência, saúde da População Negra e 
saúde da População Masculina – Decit, 2006

Nome título do projeto sigla inst uF
total 

aprovado 
(r$)

Carlos Henrique 
Alves de Resende

Avaliação dos componentes de saúde pela 
Classificação Internacional de Funcionalidade 
(CIF) e da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes portadores de paralisia cerebral 
e mielomeningocele, e de seus cuidadores

UFU MG 24.000,00

Chester Luiz 
Galvão Cesar

Acessibilidade e acesso a serviços de saúde 
por deficientes no Estado de São Paulo

USP SP 32.193,00

Elizabeth 
Oliveira Crepaldi 
de Almeida

Avaliação do custo-benefício 
da triagem audiológica

PUC/
Campinas

SP 71.700,00

Eucenir Fredini 
Rocha

Construindo a universalização da atenção em 
saúde: estudo sobre acesso e acessibilidade 
dos serviços de saúde para as pessoas com 
deficiências na direção regional de saúde 
XXI? São José dos Campos da Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo

USP SP 139.258,28

Isabel Maria 
Sampaio 
Oliveira Lima

Análise da rede de assistência à pessoa com 
deficiência física na Região Nordeste

UFBA BA 118.321,00

Linamara Rizzo 
Battistella

Comparação regional de funcionalidade 
e Incapacidade em pessoas com artrose 
dos membros inferiores, lombalgia e 
seqüelas de acidente vascular encefálico

USP SP 48.322,68

continua

continuação
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Nome título do projeto sigla inst uF
total 

aprovado 
(r$)

Luzia Iara Pfeifer

A influência do ambiente familiar no 
comportamento lúdico de crianças 
com paralisia cerebral em situação 
de vulnerabilidade social

USP SP 17.031,00

Marcelo Pio de 
Almeida Fleck

Projeto DISQOL: atitudes, qualidade do 
cuidado e qualidade de vida em pessoas 
com deficiências físicas e intelectuais

UFRGS RS 32.782,40

Márcia Maria 
Tavares Machado

Perfil das mães cegas em Fortaleza e 
cuidados prestados aos filhos de 0 a 5 anos

UFC CE 62.821,20

Marcos Luciano 
Pimenta Pinheiro

Levantamento das necessidades básicas 
de assistência odontológica a pacientes 
portadores de necessidades especiais

UFVJM MG 57.816,55

Maria Cecília 
Bevilacqua

Indicadores e proposta de avaliação da 
qualidade dos serviços de audiologia 
do Sistema Único de Saúde

USP/Bauru SP 399.449,98

Pedro Jorge 
Caldas 
Magalhães

Aspectos preventivos e análise biopsicossocial 
da catarata congênita no Ceará através 
do teste do reflexo vermelho

UFC CE 89.289,60

Tânia Fernandes 
Campos

Programa de diagnóstico e intervenção 
das alterações do sono, cognitivas e 
funcionais no acidente vascular cerebral

UFRN RN 117.320,00

Teresa Maria 
Momensohn 
dos Santos

Análise retrospectiva das seqüelas das 
doenças infecto-contagiosas adquiridas 
ou congênitas por transmissão materno-
infantil em unidade hospitalar especializada

PUC/SP SP 24.945,00

Tícia Cassiany 
Ferro Cavalcante

Prevalência de perdas auditivas 
em crianças dos municípios de 
Recife, João Pessoa e São Luís

Unicap PE 140.000,00

Valter Augusto 
Della-Rosa

Triagem auditiva neonatal e investigação de 
mutações no gene GJB2 da conexina 26

UEM PR 64.498,32

Veralice Meireles 
Sales de Bruin

Acidente vascular cerebral – determinantes 
de  morbidade e prognóstico

UFC CE 55.000,00

Vitor Geraldi 
Haase

Construção de indicadores de vulnerabilidade 
à saúde das pessoas portadoras de 
deficiência, utilizando como referência 
a CIF: estudo piloto com crianças e 
adolescentes com seqüelas de paralisia 
cerebral ou acidente vascular encefálico

UFMG MG 63.000,00

TOTAL 1.557.749,01

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

continuação



69

tabela 9 – relação de projetos aprovados na linha de saúde da população negra  edital de estudo de 
Determinantes sociais da saúde, saúde da Pessoa com Deficiência, saúde da População Negra e saúde 
da População Masculina – Decit, 2006

Nome título do projeto sigla inst uF
total 

aprovado 
(r$)

Alba Maria 
Zaluar

Desigualdade e violência: determinantes 
simbolismos e processos sociais no caso 
dos homens jovens pretos e pardos

Cepesc RJ 280.281,00

Ana Cristina de 
Souza Mandarino

Análise de Itinerários Terapêuticos em 
Candomblé do Estado de Sergipe Unit SE 30.100,00

Antônio Carlos 
Duarte de 
Carvalho

Representações, saberes e práticas de 
saúde em comunidades afro-religiosas FMRP SP 127.482,00

Carlos Henrique 
Martins da Silva

Qualidade de vida relacionada à saúde de 
crianças e adolescentes com doença falciforme UFU MG 15.000,00

Carmen Fontes 
de Souza Teixeira

O processo de formulação da política 
de saúde da população negra em 
Salvador em 2005 – 2006

UFBA BA 56.200,00

Cláudia 
Regina Bonini 
Domingos

Influência do estresse oxidativo no 
fenotipo de portadores de Hb S

Unesp/
S.J.R.PRET SP 50.000,00

Climene Laura 
de Camargo

A violência em famílias negras: 
tramas, tensões e sociabilidade UFBA BA 68.300,00

Edmilson 
Lopes Júnior

Saúde e sofrimento social: uma investigação 
sobre a inserção da população negra 
no SUS do Rio Grande do Norte

UFRN RN 42.039,60

Elsie Sobreira 
Kubrusly

Perfil epidemiológico de crianças e 
adolescentes portadores de anemia falciforme 
em serviço de referência no Ceará

ESP/CE CE 30.250,00

Estela Maria 
Garcia Pinto 
da Cunha

Proposta de análises das condições de vida 
e de saúde da população quilombola NEPO SP 40.930,00

Jane Felipe 
Beltrão

Corpo presente: representações de saúde 
entre quilombolas e políticas públicas UFPA PA 78.000,00

João Farias 
Guerreiro

Diagnóstico e caracterização 
molecular de doenças genéticas em 
afrodescendentes no estado do Pará: 
hemoglobinopatias e hipertensão arterial

UFPA PA 250.000,00

Jose Artur 
Bogo Chies

Avaliação imunogenética, expressão 
de IL-10 e atividade de células NK em 
pacientes com anemia falciforme

UFRGS RS 70.000,00

José Maria Wiest

Saberes e fazeres, agravos e cuidados: 
ancestralidade e contemporaneidade 
quilombola no Limoeiro, Bacupari, 
em Palmares do Sul/RS

UFRGS RS 31.700,00

continua



70

Nome título do projeto sigla inst uF
total 

aprovado 
(r$)

Leny Alves 
Bomfim Trad

Itinerários terapêuticos de famílias 
afrobaianas em um bairro popular 
de Salvador: o papel das redes sociais 
e da experiência religiosa

UFBA BA 70.160,00

Luis Henrique 
Santos Canani

Fatores de risco para doença micro e 
macrovascular em pacientes negros 
com diabetes melito tipo 2

UFRGS RS 38.800,00

Marcos Borato 
Viana

Analise dos 78 óbitos de crianças com 
doença falciforme diagnosticadas pelo 
Programa Estadual de Triagem Neonatal 
de Minas Gerais (3/1998 a 2/2005)

UFMG MG 46.209,98

Marilda de Souza 
Gonçalves

Vigilância epidemiológica dos 
principais indicadores de mortalidade 
e morbidade relacionados à doença 
falciforme no Estado da Bahia

CPqGM BA 100.198,00

Mônica de 
Oliveira Nunes

O padrão de beleza estabelecido 
socialmente na gênese de transtornos 
do comportamento alimentar em 
mulheres negras de Salvador/Bahia

UFBA BA 69.910,00

Nedio Antônio 
Seminotti

Saúde mental e religiões de matriz 
africana: um estudo de caso em 
uma comunidade terreiro

PUC/RS RS 23.076,00

Regina Célia 
Mingroni Netto

Fatores genéticos e ambientais 
associados à hipertensão e obesidade 
em populações quilombolas

Ibusp SP 70.000,00

Salmo Raskin Determinação da incidência e bases 
epidemiológicas da fibrose cística PUC/PR PR 141.000,00

Sérgio Leme 
da Silva

Intervenções e análises neuro-psico-farmaco-
educativas na saúde do idoso negro de 
comunidadades quilombola associada a 
capacitação de agentes mutiplicadores

IP DF 88.650,00

Silvana Fahel 
da Fonseca

Incidência de eventos clínicos e fatores 
prognósticos associados em pacientes com 
doenças falciformes acompanhados no serviço 
de referência em triagem neonatal da Bahia

UFBA BA 198.485,00

Sílvia Lúcia 
Ferreira

Qualidade de vida e qualidade da atenção em 
saúde: implicações para morbimortalidade 
dos portadores de doença falciforme

UFBA BA 47.600,00

Tânia Maria 
de Araújo

Diferenciais na mortalidade por 
causas externas segundo a raça/cor 
em Salvador e Feira de Santana, Bahia, 
Brasil, no período de 1998 a 2005

UEFS BA 59.050,00

Tereza Maria 
Dantas de 
Medeiros

Programa de atenção ao paciente com doenças 
falciformes no Estado do Rio Grande do Norte UFRN RN 100.000,00

continuação

continua
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Nome título do projeto sigla inst uF
total 

aprovado 
(r$)

totaL 2 223 421,58

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

tabela 10 – relação de projetos aprovados na linha de saúde da população masculina  edital de estu-
do de Determinantes sociais da saúde, saúde da Pessoa com Deficiência, saúde da População Negra e 
saúde da População Masculina – Decit, 2006

Nome título do projeto sigla inst uF
total 

aprovado 
(r$)

Alexandre de 
Pádua Carrierri

Formas de assédio moral na trajetória 
profissional de trabalhadores homossexuais 
masculinos: um estudo em capitais do Brasil

UFMG MG 48.014,21

Brígido Vizeu 
Camargo

Aspectos comportamentais dos homens 
com relação à atenção e cuidado com 
sua saúde: um estudo intergeracional

UFSC SC 52.311,11

Daniela Riva 
Knauth

Sexualidade e modos de ser homem 
na estrada: determinantes da saúde de 
motoristas de caminhão no sul do Brasil

UFRGS RS 54.635,00

Fábio Firmbach 
Pasqualotto

Estresse oxidativo na infertilidade masculina, 
câncer de próstata e campanhas para o 
diagnóstico precoce de neoplasia de testículo

UCS RS 279.008,52

Ilma Simoni 
Brum da Silva

Análise de fatores genéticos, moleculares 
e nutricionais possivelmente 
envolvidos no desenvolvimento de 
hiperplasia e câncer de próstata

UFRGS RS 99.715,36

Lina Enriqueta 
Frandsen Paez 
de Lima Rosado

Determinação de indicadores 
antropométricos, de composição corporal e 
metabólicos para predição da resistência a 
insulina em indivíduos do sexo masculino

UFV MG 33.601,75

Luciana Mattos 
Barros Oliveira

Pseudohermafroditismo Masculino: 
aspectos genéticos, psicológicos, sociais 
e perspectivas de tratamento, visando a 
adequação psicossexual e os direitos humanos

UFBA BA 56.770,00

Mara Patrícia 
Traina Chacon-
Mikahil

Treinamento físico: benefícios à saúde 
de homens adultos envelhecendo Unicamp SP 122.010,00

Márcia Ramos 
Arán

Transexualidade e saúde: condições 
de acesso e cuidado integral UERJ/IMS RJ 58.912,95

Márcia Thereza 
Couto Falcão

Saúde da população masculina na 
atenção primária: tendência histórica e 
representações sobre necessidades, acesso 
e uso de serviços em cidades de quatro 
estados do Brasil (RN, PE, RJ, SP)

Unifesp SP 268.774,14

continuação

continua
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Nome título do projeto sigla inst uF
total 

aprovado 
(r$)

Marli Maria 
Knorst

DPOC: identificação de casos, prevenção 
e estudo da resposta ao tratamento 
para cessação do tabagismo e diferentes 
formas de reabilitação pulmonar 
no âmbito da saúde pública

UFRGS RS 96.262,00

Renata Mazaro 
e Costa

Triagem de espécies vegetais nativas 
do cerrado do Estado de Goiás com 
potencial para contracepção masculina: 
uma proposta para estudos pré-clínicos

UFG GO 52.815,00

Ricardo Azevedo 
da Silva

A eficácia de intervenções 
psicoterapêuticas breves na depressão 
em adolescentes do gênero masculino

UCPel RS 31.574,00

Ricardo Tavares 
Pinheiro

Paternidade e depressão no pós-
parto: estudo de acompanhamento UCPel RS 30.000,00

Rommel Mario 
Rodríguez 
Burbano

Avaliação epidemiológica da infecção 
pelo HPV de alto risco oncogênico em 
neoplasias da próstata no Estado do Pará

UFPA PA 66.863,30

Zeidi Araújo 
Trindade Masculinidades e práticas de saúde UFES ES 169.659,57

TOTAL 1.520.926,91

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

1.2  REDES DE PESQUISA E ESTUDOS MULTICÊNTRICOS

1.2.1  Estudo Multicêntrico para Caracterização Molecular das Hemofilias A 
E B E Determinação do Estado de Portadora de Hemofilia no Brasil

Histórico/antecedentes

Em setembro de 2005, técnicos do Decit reuniram-se com a pesquisadora e consultora da Coordena-
ção da Política Nacional do Sangue e Hemoderivados, Suely Meireles Rezende, e o consultor ad hoc Stê-
nio Perdigão Fragoso para discutirem os passos a serem dados para implementação do estudo. Foram 
discutidas as populações-alvo do estudo, a necessidade de um comitê gestor para acompanhar todas as 
fases do projeto e o aconselhamento genético para as famílias avaliadas.

Nos dias 19, 20 e 21 outubro de 2005, foi realizada, em Brasília, a oficina de trabalho com a finalidade 
de elaborar uma minuta do projeto. Estavam presentes os pesquisadores responsáveis pelo desenvolvi-
mento da pesquisa representantes do Decit, da Coordenação da Política Nacional de Sangue e Hemode-
rivados, da Finep, e convidados.

objetivos

Implementar programa nacional para caracterização molecular das hemofilias A (gra-•	
ve e moderada) e B (todas as formas clínicas).
Implementar programa nacional para determinação da condição de portador de he-•	
mofilia.
Implementar programa nacional de aconselhamento genético/orientação familiar em •	
hemofilia.

continuação
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Conhecer as taxas de mutações na população estudada.•	
Implementar novas técnicas de biologia molecular para diagnóstico e pesquisa na •	
área.
Treinar recursos humanos capacitados.•	

Marcos institucionais/instrumentos de gestão

Nos dias 22 e 23 de março de 2006, foi realizada, no Ministério da Saúde, em Brasília, reunião de tra-
balho com o objetivo de finalizar o projeto: Estudo Multicêntrico para Caracterização Molecular das He-
mofilias A e B e Determinação do Estado de Portadora de Hemofilia no Brasil. Estavam presentes os pes-
quisadores responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa e representantes do Decit e da Finep. 

O manual operacional foi o primeiro ponto discutido na reunião. O projeto piloto, realizado em Porto 
Alegre, testou a viabilidade de uso do material de consumo para o seqüenciamento, e assim foi possível 
fechar o orçamento para esses itens. Observou-se a necessidade de uma comunicação com os hemocen-
tros e a busca da viabilização das bolsas de pesquisa.

organização do estudo

Para a organização do estudo foram definidos um comitê gestor, um comitê técnico e as atribuições de 
todos os envolvidos nos mesmos, porém, estes ainda não foram publicados no Diário Oficial da União.

O comitê gestor será constituído pelos seguintes componentes:

um representante titular e um suplente do comitê técnico;•	
um representante titular e um suplente, indicados pelo Decit/SCTIE/MS;•	
um representante titular e um suplente, indicados pela Coordenação da Política Nacio-•	
nal de Sangue e Hemoderivados/DAE/SAS/MS;
um representante titular e um suplente indicados pela Finep;•	
um representante titular e um suplente indicados pelo Laboratório Nacional de Com-•	
putação Científica – LNCC.

São atribuições do comitê gestor:

atuação como instância para deliberação final das recomendações encaminhadas pelo •	
comitê técnico;
organização do processo de avaliação de desempenho dos centros coordenadores re-•	
gionais, centros de sequenciamento e hemocentros;
atuação como instância para discussão e deliberação final nas situações não previstas.•	

O comitê técnico será constituído pelos seguintes componentes:

um representante titular e um suplente de cada centro coordenador regional;•	
um representante titular e um suplente, indicados pelo Decit/SCTIE/MS;•	
um representante titular e um suplente, indicados pela Coordenação da Política Nacio-•	
nal de Sangue e Hemoderivados/DAE/SAS/MS;
um representante titular e um suplente, indicados pela Finep;•	
um representante titular e um suplente, indicados pelo LNCC;•	
um representante titular e um suplente, indicados pela Federação Brasileira de Hemo-•	
filia.

Um representante titular e um suplente indicados pelos centros de seqüenciamento.

São atribuições do comitê técnico:

coordenação técnico-científica da rede;•	
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acompanhamento e avaliação da execução das atividades previstas pelos diversos com-•	
ponentes da rede;
gerenciamento da •	 web page;
avaliação e deliberação sobre as alterações que se fizerem necessárias no funcionamen-•	
to da rede;
atuação como instância para discussão de quaisquer questões técnicas, nas situações •	
não previstas.
definir critérios e autorizar as comunicações e publicações técnico-científicas.•	

São atribuições do Centro Coordenador Central:

coordenar os centros coordenadores regionais;•	
gerir dos recursos do projeto;•	
produzir relatórios de acompanhamento;•	
prestar de contas;•	
representar formalmente o projeto nas instâncias devidas;•	
organização do fluxo de distribuição das amostras para os centros da rede;•	
análise dos resultados;•	
assessoria técnica e científica;•	
gestão e monitoramento das ações junto aos centros seqüenciadores; •	
elaborar módulo de aconselhamento genético.•	

São atribuições dos centros coordenadores regionais:

treinamento e orientação técnico-científica da equipe técnica;•	
realização dos objetivos da proposta;•	
alimentação, em tempo real, da base de dados, na forma e prazos exigidos no projeto;•	
gestão e monitoramento das ações junto aos centros de hemofilia;•	
recebimento, processamento e guarda do material biológico e dados;•	
análise e envio aos centros de hemofilia dos resultados finais;•	
realização das extrações de DNA e realização das técnicas de inversões;•	
realizar testes de confirmação diagnóstica, quando necessário;•	
articulação regional entre os centros de hemofilia e os centros de seqüenciamento; •	
Envio do DNA para os centros de seqüenciamento.•	

São atribuições dos centros de hemofilia:

disponibilização do cadastro atualizado dos hemofílicos;•	
abordagem do paciente para participação no projeto;•	
coleta, processamento, caso necessário, e envio da amostra para os centros coordena-•	
dores regionais;
disponibilização dos resultados para o paciente e realização dos acompanhamentos e •	
encaminhamentos devidos;
indicação de um representante que será o contato com a rede de hemofilia;•	
disponibilização das informações necessárias para a realização da pesquisa; •	
encaminhamento para apreciação do projeto junto ao CEP local.•	
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São atribuições dos centros de seqüenciamento:

recebimento e armazenamento do DNA;•	
amplificação dos exons por PCR e seqüenciamento; •	
submissão das seqüências.•	

São atribuições dos centros de dados:

criação e manutenção de •	 web page que acessará o banco de dados;
base de dados contendo informações de texto;•	
base de dados contendo informações de biologia molecular;•	
receber e processar as seqüências com controle de qualidade;•	
análise de polimorfismos; •	
envio dos resultados para os centros coordenadores regionais.•	

espaço virtual

O estudo possui um espaço virtual em português e inglês. Os endereços dos sites do projeto são:

Português – http://www.hemofilia.lncc.br/

Inglês – http://www.hemophilia.lncc.br/

situação atual

O projeto piloto, financiado pelo Decit em 2004, foi realizado em Porto Alegre e testou a viabilidade 
de uso do material de consumo para o seqüenciamento. Após esse projeto foi possível fechar o orçamen-
to do estudo multicêntrico.

O espaço virtual foi desenvolvido pelo centro de dados do LNCC. Em junho foram abertos os links 
com a Finep para início do projeto.

1.2.2 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006

Histórico/antecedente

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher e da Criança – PNDS tem como objetivo prin-
cipal coletar informações que possibilitem elaborar indicadores demográficos de saúde e de nutrição 
para mulheres em idade fértil (15 a 49 anos), e crianças menores de 5 anos de idade, a fim de subsidiar a 
avaliação de políticas e estratégias de ação nessas áreas. A PNDS é comparável a duas pesquisas nacionais 
anteriores (PNSN-89 e PNDS-96), e dados relevantes são apontados neste projeto como: saúde reprodu-
tiva da mulher, história de nascimentos, anticoncepção, esterilização, planejamento da gravidez, aleita-
mento materno, vacinação e saúde, casamento e atividade sexual da mulher, segurança alimentar, acesso 
aos medicamentos, antropometria, exames bioquímicos entre outros.

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a obtenção da maioria dos indicadores 
pactuados somente é possível por meio de levantamentos de representatividade nacional. A 
Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN-89), realizada em 1989 pelo Ministério da Saúde 
(MS), em parceria com o IBGE, ainda tem sido uma das fontes de dados usada como “linha-base” 
para o acompanhamento de alguns dos indicadores de saúde e nutrição das crianças brasileiras. 

Em outubro de 2005, foram julgados os projetos que concorreram ao Edital n.° 566/05 (MS/Unesco) 
referente à Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde da Criança e da Mulher. A proposta vencedora 
foi a PNDS – 2006/Cebrap resultante do trabalho articulado do Centro Brasileiro de Análise e Planeja-
mento (Cebrap) com a Universidade de São Paulo (USP), de Ribeirão Preto e da capital; da Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade de Campinas (Unicamp), em São Paulo, tendo o 
Ibope como executor do trabalho de campo. Participa deste grupo também uma representação do Ins-
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tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O orçamento aprovado foi de R$7.772.744,57, sendo 
R$3.749.550,00 do Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde, e R$4.023.194,57 
do Departamento de Ciência e Tecnologia. O convênio foi firmado em 23 de março de 2006.

Marcos institucionais/instrumentos de gestão

Divulgação

Objetivando o conhecimento da pesquisa e a adesão de todas as classes sociais, o Decit com o apoio 
do Conass e Conasems divulgaram a pesquisa em seus respectivos sites. O próximo passo será a divulga-
ção nas emissoras de rádio de todo o Brasil. 

Ainda buscando assegurar a participação e a expressividade da população brasileira, nas cinco regiões 
do país, foi enviado um Ofício-circular a todas as secretarias estaduais de saúde e para as 675 secretarias 
municipais de saúde, onde a pesquisa está prevista de ser realizada. No dia 20 de novembro de 2006, a 
equipe de comunicação do Ministério da Saúde lançou uma matéria sobre a PNDS. 

Portaria instituindo a comissão de acompanhamento da PNDs

No dia 4 de abril de 2006, a instituição da Comissão de Acompanhamento da PNDS foi publicada no 
Boletim de Serviço – Ano 21, n.º 15.  Em outubro, houve nova publicação, desta vez no Diário Oficial da 
União (DOU), já que a comissão foi acrescida de um representante do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome.

situação atual

Nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2006, foi realizada reunião entre o Decit e os envolvidos na pesquisa (Cebrap, 
Ibope e pesquisadores) para apresentação das equipes e detalhamento dos temas abordados na pesquisa.

Foram realizadas duas reuniões com a Comissão de Acompanhamento da PNDS nos dias 23 de junho 
e 6 de julho de 2006. O questionário elaborado pelo Cebrap foi intensamente discutido e foi produzido 
um documento contendo sugestões do Ministério da Saúde, no intuito de contribuir para o aprimora-
mento do questionário a ser utilizado nas visitas aos domicílios.

Para possibilitar a discussão das sugestões por parte das áreas técnicas do MS, realizou-se uma reu-
nião com representantes do Cebrap, Ibope e pesquisadores no dia 11 de agosto, em São Paulo. Durante 
esta reunião, vários itens foram discutidos e consensuados entre os presentes; especialmente a questão 
da substituição da análise da terceira gota seca de sangue que, em vez de analisar proteína C reativa, ana-
lisará a anemia falciforme. Durante o mês de junho foi discutida a etapa do piloto e os resultados desse 
trabalho foram apresentados. Ficou definida a proporção de mulheres elegíveis a serem abordadas para 
coleta no estudo principal, com o intuito de ser garantida a realização de cinco mil coletas.

Em relação à seleção dos municípios que irão participar da pesquisa, foi obedecido o objetivo de con-
templar situações diversificadas quanto aos aspectos da representação geográfica das regiões brasileiras, 
acessibilidade e tamanho da população. O cronograma dos trabalhos de campo, a serem realizados nes-
tas localidades, encontra-se na fase de elaboração pela equipe responsável pelo Ibope. A fase de treina-
mento da PNDS foi concluída no dia 19 de outubro. 

1.2.3  Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino

Histórico/antecedentes

A chamada pública de abril de 2005 selecionou propostas para apoio financeiro à criação ou à conso-
lidação de unidades de pesquisa clínica nos hospitais vinculados às instituições de ensino do país, visan-
do à disponibilização de uma infra-estrutura básica para o desenvolvimento de todas as fases de ensaios 
clínicos de fármacos, procedimentos, equipamentos e dispositivos para diagnósticos. A constituição de 
uma rede de unidades de pesquisa clínica com distribuição geográfica eqüitativa no país foi outro pro-
pósito do projeto.
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Os 19 centros aprovados na chamada pública são:

Centro de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da 1. 
Universidade de São Paulo;
Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 2. 
Botucatu/Unesp (UPECLIN);
Unidade de Pesquisa Clínica do HUCFF/UFRJ;3. 
Centro de Pesquisa Clínica da PUC/RS;4. 
Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre  Unidade de 5. 
Pesquisa Clínica do HC-UFG;
Unidade de Pesquisa Clínica do HCFMRP/USP;6. 
Centro de Pesquisa do HUUFMA;7. 
Unidade de Pesquisa Clínica – Hospital Universitário Antônio Pedro;8. 
Unidade de Pesquisa Clínica do Inca;9. 
Núcleo de Ensaios Clínicos da Bahia;10. 
Centro de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas da UFMG;  11. 
Unidade de Excelência em Atividades de Pesquisa Clínica e Desenvolvimento de 12. 
Medicamentos – Unifac/HMCentro de Pesquisa Clínica – IMIP/PE;
Unidade de Pesquisa Clínica Saude da Mulher e Criança: Ênfase Ciclo Perinatal – 13. 
Fiotec/Fiocruz/IFF;
Centro de Pesquisa Clínica do HUWC – FCPC/Hospital Universitário Walter Cantídio;14. 
Projeto de implantação da unidade de pesquisa clínica no complexo dos hospitais de 15. 
ensino HUOC e Procape – IAFUPE/Hospital Universitário Oswaldo Cruz;
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas;16. 
 Hospital Universitário João de Barros Barreto.17. 

Marcos institucionais/instrumentos de gestão

regimento interno

O regimento interno foi elaborado com o objetivo de regular o funcionamento da Rede Nacional 
de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino, nos termos da Chamada Pública MCT/MS/Finep – Ação 
Transversal – Implantação de Unidades de Pesquisa Clínica – 04/2005. Sua elaboração foi realizada com 
a participação de todos os integrantes da rede e aprovada em reunião. 

O objetivo da rede é consolidar a pesquisa clínica nos hospitais de ensino do país priorizando o efetivo 
comprometimento destas unidades com as necessidades de saúde do país e com as prioridades da políti-
ca nacional de saúde.

As atividades da rede incluem o desenvolvimento de todas as fases de ensaios clínicos de medica-
mentos, produtos, procedimentos, equipamentos e dispositivos para diagnósticos em seres humanos em 
acordo com requisitos éticos nacionais e internacionais.

Foi enviado para publicação no Diário Oficial da União documento que institui o Comitê Supervisor 
Técnico. Este comitê é composto por um representante do Departamento de Ciência e Tecnologia que 
o coordena; um representante da Finep; um representante do CNPq; e o coordenador de cada uma das 
unidades que integram a rede.

Portal da rede

Está sendo desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação do Inca, com o apoio do dos inte-
grantes da rede. O Portal visa divulgar a Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino e au-
xiliar a comunicação de seus membros.
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revista

Em 2005 foi publicada a Revista da Rede Nacional de Pesquisa Clínica com o resumo dos projetos de 
cada centro participante. No ano de 2006, foi publicada a 2.ª edição da revista, desta vez em português e 
inglês.

A revista, como todas as publicações realizadas pelo Ministério da Saúde, encontra-se disponível no 
site www.saude.gov.br/bvs.

Parcerias

Estão sendo estabelecidas parcerias entre centros que compõem a rede. Essas parcerias têm sido de ini-
ciativa dos próprios centros e movidas por interesses em comum, localização, busca de aprendizagem.

O Decit tem buscado divulgar a rede no âmbito interno do Ministério da Saúde para que a rede possa 
exercer seu objetivo que é priorizar o efetivo comprometimento destas unidades com as necessidades de 
saúde do país e com as prioridades da política nacional de saúde.

No dia 30 de agosto de 2006, no Ministério da Saúde, em Brasília, estiveram reunidos representantes 
do Departamento de Atenção Especializada/SAS/MS, da Coordenação Geral do Programa Nacional de 
Imunizações, do Departamento de Vigilância Epidemiológica/SVS/MS, do DAF/SCTIE/MS, do Progra-
ma Nacional de DST/Aids/SVS/MS, Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde/Anvisa e do 
Decit/SCTIE/MS. O objetivo desta reunião foi levantar as ações relacionadas à pesquisa clínica dos di-
versos departamentos e possibilidades de parcerias com a rede.

reuniões realizadas

Foram realizados três encontros da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino, 
nos dias 17 e 18 de abril, 19 e 20 de junho e 11 e 12 de setembro. 

1 ª reunião – abril 2006

No ano de 2005 ocorreram dois encontros da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de En-
sino. A III reunião foi realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2006, no Centro de Convenções Rebouças, 
em São Paulo, onde estiveram reunidos representantes de 16 dos 19 centros da Rede Nacional de Pesqui-
sa Clínica, representantes da Finep, da SBPPC e do Ministério da Saúde.

Foram discutidos os seguintes pontos:

auto-sustentabilidade em pesquisa clínica;•	
as possibilidades de buscar recurso com a iniciativa privada;•	
a necessidade de uma reunião somente sobre capacitação de recursos humanos, com a •	
participação da Capes e da SGETS;
a situação atual da capacitação de recursos humanos de cada centro;•	
a necessidade de maior cooperação entre os centros da Rede Nacional de Pesquisa •	
Clínica em Hospitais de Ensino;
o gerenciamento de risco em pesquisa; •	
a minuta para estudo multicêntrico de avaliação econômica dos tratamentos das hepa-•	
tites virais crônicas B e C que foi encomendado pelo Ministério da Saúde.

2 ª reunião – Junho 2006

O IV Encontro da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino foi realiza-
do nos dias 19 e 20 de junho de 2006, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ, 
no Rio de Janeiro, onde estiveram reunidos representantes de 13 dos 19 centros da Rede Nacio-
nal de Pesquisa Clínica, representantes da Finep, da Anvisa, da Conep e do Ministério da Saúde. 
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Foram discutidos os seguintes pontos:

a obrigação contratual que todos os centros têm de comparecer a todas as reuniões da •	
Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino;
a importância da rede como um programa estratégico para a pesquisa em saúde;•	
o programa da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino e as res-•	
postas que podem ser dadas às demandas do SUS e a expressão dentro da política 
industrial;
o andamento da construção do estudo multicêntrico de avaliação econômica dos tra-•	
tamentos das hepatites virais crônicas B e C que foi encomendado pelo o Ministério 
da Saúde;
necessidade da construção de um Portal para a Rede Nacional de Pesquisa Clínica em •	
Hospitais de Ensino;
a criação das unidades, o modelo pensado e a sua importância para os hospitais de •	
ensino e o SUS;
a rede e a inovação tecnológica na área da Saúde e a importância da parceria com a •	
indústria nacional e a PITCE;
as dimensões no campo econômico que devem ser levadas em conta em relação ao •	
objetivo de auto-sustentabilidade;
a Anvisa apresentou os aspectos regulatórios da pesquisa clínica, •	
a Conep apresentou as diretrizes éticas para a pesquisa em seres humanos no Brasil.•	

3 ª reunião – setembro 2006

O V Encontro da Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino foi realizado nos dias 11 e 12 de 
setembro de 2006, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, onde estiveram reunidos representantes de 15 
dos 19 centros da Rede Nacional de Pesquisa Clínica, representantes da Finep e do Ministério da Saúde.

Foram discutidos os seguintes pontos:

transferência de conhecimento científico (papel dos comitês diretivos no monitora-•	
mento da pesquisa clínica, publicações em revistas científicas);
ciclo da vida de tecnologias (cadeia de produtos farmacêuticos e biotecnologia, a expe-•	
riência do National Institutes of Health (NIH) na relação público-privada em pesquisa 
clínica e relação público-privada no desenvolvimento de tecnologias em saúde);
conflito de interesse (conceituação, operacionalização do conflito de interesse e a visão •	
da indústria);
eleição do coordenador e do vice-coordenador da rede;•	
foi decidido por votação que ocorrerão três reuniões por ano;•	
o andamento dos projetos;•	
a necessidade dos centros de pesquisa se organizarem para concorrer como rede;•	
o desenvolvimento do portal;•	
foram apresentadas quatro propostas de estudos multicêntricos:•	

estudo Nacional de Anemia – Profa. Lúcia Silla;   »
eritropoetina na IRC – Prof. Paulo Picon;   »
toxina botulínica na neuroespasticidade – Prof. Paulo Picon;   »
câncer de mama: Estudo FRAGRANCE (FEMARA reanalisado através do genoma  »
para a avaliação, calibração e fortalecimento da resposta – Dra. Lissandra Dal Lago.
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situação atual

1  centro de Pesquisa clínica do Hospital de clínicas da Faculdade de Medicina da universidade 
de são Paulo

Estruturação

O Centro desenvolveu ações como: utilização de minuta de contrato-padrão para estudos clí-
nicos; divulgação através de visitas às indústrias e CROs (Organizações de Pesquisa Contrata-
da); elaboração de procedimentos operacionais padrão (POPs) de pesquisa; criação da pági-
na do Núcleo de Apoio à Pesquisa Clínica (NAPesq) no site da instituição (http://www.hcnet.
usp.br/adm/dc/napesq/index.php): banco de dados do Comitê de Ética em Pesquisa da Institui-
ção (CAPPesq) para entrada de dados on-line; divisão de verba proveniente de pesquisa patrocina-
da, através da institucionalização dos projetos de pesquisa clínica, em fase final de implementação.

Adequação de espaço físico e infra-estrutura de equipamentos

Houve alguma dificuldade na disponibilização da verba, bem como para a realização das obras. Foi 
realizada uma reunião na Finep/Rio para orientações sobre como proceder para que o processo corra 
mais rapidamente.

Capacitação de recursos humanos

No ano de 2006, foram realizados dois simpósios para formação e capacitação dos profissionais da 
instituição, e um terceiro está previsto para 2007.  Foi oferecido a todos os aprimorandos da instituição 
um curso básico em pesquisa clínica, em abril. 

O Curso de Especialização em Pesquisa Clínica está em fase de desenho e já há uma proposta de mó-
dulos, com duração prevista de mais de 400 horas. 

O centro conta com seis bolsistas (três enfermeiras, dois estatísticos e um aluno do 4.º ano da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo), os quais passaram a realizar atividades junto ao Núcleo 
de Apoio à Pesquisa Clínica (NAPesq), em Junho de 2006.

2  unidade de Pesquisa clínica do Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina de botucatu/
unesp (uPecLiN)

Estruturação

As etapas administrativas iniciais foram: a implantação do projeto em nível local; criação do Conselho 
Gestor da Upeclin; reuniões com os pesquisadores do projeto para delineamento das metas – “reestrutu-
ração”; criação de equipes de trabalho; encaminhamento à assessoria jurídica da FM/Unesp de proposta 
de regimento para estudo e aprovação; filiação institucional e dos integrantes da unidade à SBPPC – So-
ciedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica.

Adequação de espaços físicos

Foi realizada revisão da planta do prédio devido rediscussão da área destinada, solicitada prorrogação 
do prazo para início da obra em seis meses e aprovação da área dentro do complexo hospitalar pela con-
gregação da FM/Unesp. A licitação foi aberta em agosto/2006 e o início das obras em Out/Nov/2006. Foi 
proposto aos órgãos da Faculdade de Medicina a ampliação do projeto (3 andares: 1.500m2).

Consolidação da Upeclin

Foi restabelecido convênio com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara – Centro Bio-
equivalência e Equivalência Farmacêutica – Unesp. O grupo de apoio à pesquisa foi incluído como ele-
mento integrante no processo de encaminhamento da pesquisa clínica local. A Upeclin foi apresentada 
e discutida no CEP. Foi proposta à Congregação da Faculdade de Medicina a criação de comissão local 
para analisar e propor a regulamentação do fluxo de projetos de pesquisa clínica na instituição com de-
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finição de normas e rotinas, além de criação de recursos destinados aos serviços envolvidos e fomento à 
pesquisa. A Upeclin tem 15 bolsistas. 

Foram iniciados contatos com unidades de apoio à pesquisa clínica da região de forma a propiciar 
convênios regionais (Hospital Estadual de Bauru, Centro de Venenos de Animais Peçonhentos – Cevap, 
Hospital Amaral Carvalho, Serviço de Aconselhamento Genético – SAG ).

Capacitação de recursos humanos

Foi realizada reunião com Conselho de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da Unesp com ex-
posição das propostas para a pesquisa clínica e discussão sobre a implementação de programas de treina-
mento para profissionais para pesquisa clínica. A PG está intervindo na capacitação destinando recursos 
para treinamento de profissionais na Upeclin.

Foi criado grupo MBE ou BPC (boas práticas clínicas).

A Upeclin incorporou uma bióloga à sua equipe, que será a responsável pelo treinamento de procedi-
mentos padrão de coleta, embalagem, armazenamento e transporte de materiais e dispensação de drogas.

Os bolsistas da Upeclin estão vinculados e trabalhando junto ao GAP na área de Bioestatística e me-
todologia.

Divulgação

Um profissional foi destinado ao gerenciamento de divulgação e informações da Upeclin. Já iniciou o 
desenvolvimento do conteúdo do ambiente virtual local para disponibilização entre usuários e profissio-
nais, e criou-se um ambiente de monitorização de projetos pelos sujeitos da pesquisa com vistas a aces-
so, recrutamento e informações sobre projetos concluídos com repercussão imediata sobre os sujeitos da 
pesquisa e mesmo para outros profissionais de saúde.

Auto-Sustentabilidade

Foi enviada proposta para a Diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu para composição de co-
missão para estudo e regulamentação do encaminhamento e ciclo de projetos de pesquisa clínica na ins-
tituição. Foi iniciada a discussão com Conselho do HC sobre a necessidade de implementação de custeio 
dos serviços hospitalares relativos à pesquisa clínica e sobre a criação dos fundos de apoio à pesquisa e 
processo de destinação orçamentária fixa para a pesquisa clínica.

3  unidade de Pesquisa clínica do Hospital universitário clementino Fraga Filho da universidade 
Federal do rio de Janeiro – HucFF/uFrJ

Estruturação

Elaboração de procedimentos operacionais padrão da unidade de pesquisa clínica: documentos so-
bre atendimento, coleta de amostra, dispensação de fármacos, armazenamento de amostra, controle de 
temperatura, etc.

Dezoito procedimentos operacionais padrão (POP) da UPC/HUCFF/UFRJ foram elaborados.

Adequação de espaços físicos

O projeto básico de arquitetura foi aprovado pela Divisão de Engenharia do Hospital Universitário 
Clementino Fraga, em 3 de março de 2006. Devido à demora da aprovação da Divisão de Engenharia, 
houve um atraso do início da licitação e contratação da empresa vencedora.
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Capacitação de recursos humanos

A equipe da Unidade de Pesquisa Clínica do HUCFF/UFRJ participou de quatro cursos em 2006.

Para o treinamento de recursos humanos da UPC/HUCFF/UFRJ, foram realizados dois cursos em 
pesquisa clínica, em março, com 47 inscritos, e em julho, com 53 inscritos para institucionalizar o conteú-
do de Boas Práticas Clínicas na UPC e na instituição Hospital Universitário Clementino Fraga Filho.

Informatização da unidade

Está em negociação com a Coordenação de Informática e a Rede do HUCFF/UFRJ, pois necessita da 
indica ção de um analista de sistemas responsável pelo projeto.

4  centro de Pesquisa clínica da Pucrs

Estruturação

Tendo em vista a aprovação apenas parcial do projeto de Centro de Pesquisa da PUCRS, ou seja, a não 
aprovação dos elementos referentes à Central Analítica, propostos pelo PECPUC, foram feitas modifica-
ções nas metas iniciais coerentes com o projeto efetivamente formalizado.

Dadas as reestruturações, a utilização dos recursos do orçamento aprovado ficará restrita à execução 
de obras físicas, aquisição de equipamentos e bolsas para formação de recursos humanos.

Infra-Estrutura

Foram disponibilizados dois quartos para internação, cada um com cinco leitos. 

Capacitação de recursos humanos

Foi projetada a realização de capacitação de profissionais em pesquisa, a partir do 1.º semestre de 2007.

5  unidade de Pesquisa clínica do Hospital de clínicas de Porto alegre – HcPa

Adequação de espaços físicos

O projeto inicial foi ampliado de três para seis andares, com a finalidade de alocar área física para o Nú-
cleo de Epidemiologia e para o Curso de Pós-graduação Avaliação de Tecnologias em Saúde. A demolição 
do prédio antigo foi realizada em outubro. A complementação dos recursos financeiros será realizada por 
meio de recursos disponíveis no projeto Elsa e de recursos próprios do HCPA, também já disponíveis.

Infra-Estrutura de equipamentos

Os equipamentos estão sendo adquiridos por processo de licitação, alguns já em julgamento. 

A aquisição de insumos necessários à realização de pesquisa clínica iniciou antes do prazo previsto, 
pois, com a implantação da Zona Ambulatorial de Pesquisa houve a demanda por insumos necessários à 
realização dos projetos de pesquisa clínica.

Capacitação de recursos humanos

A equipe que está atuando no projeto é composta por seis pesquisadores já atuantes na pesquisa clíni-
ca dentro da instituição e nove bolsistas. 

Através do estabelecimento de parcerias institucionais para capacitação de pesquisadores do consór-
cio, estão sendo proporcionadas atividades de capacitação para os pesquisadores do HCPA, e também da 
Rede Nacional de Pesquisa Clínica. O principal evento realizado no período foi o “V Encontro da Rede 
Nacional de Pesquisa Clínica” que teve os seguintes parceiros: Faculdade de Medicina da UFRGS, New 
England Journal of Medicine, National Institute of Allergy and Infectious Disease Head, (NIH) Associação 
Médica do RS (AMRGS), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Sociedade Brasilei-
ra de Medicina Farmacêutica (SBMF).
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Estruturação

Estão sendo revisados os manuais, os procedimentos operacionais e as rotinas relativas à realização de 
pesquisa clínica. Algumas dessas atividades estão iniciando em parceria com outros integrantes da Rede 
de Pesquisa Clínica.

Editais internos de apoio à pesquisa através do FIPE estão em fase de revisão final para lançamento 
em abril de 2007. 

Auto-Sustentabilidade

As pesquisas clínicas conduzidas seguem os princípios éticos e de boa prática clínica em toda institui-
ção. Todos os projetos passam pelo comitê de ética e são monitorados em relação à ocorrência de desfe-
cho ou não conformidades de protocolo.

Com o objetivo de aumentar o número de pesquisa com financiamento privado, estão sendo ofereci-
dos, na Zona Ambulatorial de Pesquisa, uma infra-estrutura física adequada e um atendimento ágil, in-
formatizado e eficiente. 

Divulgação

A divulgação da unidade iniciou com a elaboração de um texto de apresentação da UPC e sua parti-
cipação na Rede Nacional de Pesquisa Clínica aos pesquisadores da instituição por meio da inserção no 
Jornal HCPA com previsão de publicação no primeiro trimestre de 2007. 

6  unidade de Pesquisa clínica do Hc-uFg

Estruturação

Foi constituído um Comitê Gestor da Unidade de Pesquisa Clínica da UFG. Esse comitê tem como 
objetivo fiscalizar a realização de todas as metas físicas da construção da unidade de pesquisa, desde a 
fase de projetos, licitação (realizada em 20/9/06 na Funape), bem como a elaboração do regimento inter-
no da unidade.

Este comitê tem também como finalidade o desenvolvimento de ações visando à formação/aprimora-
mento/atualização de profissionais (médicos, enfermeiros, farmacêuticos) interessados em pesquisa clí-
nica e que seriam potenciais integrantes desta unidade.

Nos dias 30 e 31 de outubro de 2006 ocorreu o primeiro seminário de boas normas de práticas clíni-
cas da UPC/HC.

Adequação de espaços físicos

O prazo inicialmente programado para a edificação da UPC/HC sofreu um atraso devido à excessiva 
burocracia na aprovação dos vários projetos pelos órgãos competentes. Foi realizada a licitação pela Fu-
nape, o julgamento dos recursos após licitação e a desocupação do espaço físico para a edificação. A obra 
foi iniciada no mês de outubro, devido à excessiva burocracia na aprovação dos vários projetos pelos ór-
gãos competentes, portanto, com um atraso de quatro meses do projeto inicial.

Infra-Estrutura de equipamentos

No Hospital das Clínicas e na Faculdade de Farmácia, anexa ao HC, há local físico disponível, pessoal 
treinado e necessidade imperiosa de alguns equipamentos pleiteados. Já foi iniciado processo licitatório 
de dez equipamentos.
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7  unidade de Pesquisa clínica do HcFMrP-usP

Estruturação

Criação da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-•	
dicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo – Portaria HCRP n.º 67/2006.
Constituição do grupo de trabalho para elaborar minuta do regulamento da unidade •	
de pesquisa clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, da Universidade de São Paulo – Portaria HCRP nº 68/2006.
Encaminhamento da minuta do regulamento da unidade de pesquisa clínica do Hos-•	
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São 
Paulo ao Conselho Deliberativo do HCFMRP-USP.

Adequação de espaços físicos

Foi providenciada a desocupação de cinco enfermarias (dez leitos) e realizado o levantamento das adap-
tações necessárias visando à adequação de uma unidade de enfermaria para estudos clínicos de bioequiva-
lência, biodisponibilidade, fase I e II de fármacos. Foi aprovadas a execução de três ensaios clínicos.

Para o gerenciamento e suporte em pesquisa clínica foi definida e adequada a área para arquivar a do-
cumentação relativa aos projetos de pesquisa clínica, como também as áreas que abrigarão a central de 
processamento e de armazenamento de amostras biológicas, a farmácia de pesquisa clínica e a sala da co-
ordenação técnica, da equipe técnica multidisciplinar e da seção de apoio administrativo.

Infra-Estrutura de equipamentos

Para adequação de área ambulatorial multidisciplinar para pesquisas clínicas, foi realizada a compra 
de equipamentos para atender as diferentes especialidades. Foi definida a especificação técnica do equi-
pamento de ultra-som que será disponibilizado à UPC. O processo de importação está em andamento.

Capacitação de recursos humanos

Foi desenvolvido um curso de 40 horas para formação de enfermagem em pesquisa clínica. O curso 
foi ministrado aos profissionais envolvidos na unidade de pesquisa clínica do HCFMRP-USP, em no-
vembro de 2006. 

A importância da pesquisa clínica na decisão terapêutica está sendo discutida na graduação de medi-
cina, através do curso “Utilização racional de medicamentos e boas práticas em prescrição”, com módu-
los de 20 horas.

Um curso de especialização em enfermagem em pesquisa, com carga de 360 horas, está sendo elabo-
rado e deve ser oferecido a partir de março de 2007.

Auto-Sustentabilidade

A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HCFMRP-USP já conta com um programa 
de apoio ao desenvolvimento de pesquisa científica. Na proposta orçamentária de 2007 deverá acrescen-
tar uma alínea específica de despesa para a sustentação da UPC-HCFMRP-USP.

8  centro de Pesquisa do HuuFMa

Estruturação

Foi instituído o Comitê Gestor Provisório do Centro de Pesquisa Clínica do HUUFMA, com a finali-
dade de elaborar e aprovar o regimento interno da unidade, assim como dar início aos demais procedi-
mentos necessários ao desenvolvimento do projeto aprovado. 

O Centro de Pesquisa do HUUFMA também conta com o apoio da estrutura funcional do hospital 
universitário para as atividades assistenciais, como para as atividades integradas ao ensino, à pesquisa e à 
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extensão. Para essa finalidade, o hospital dispõe de uma Diretoria Adjunta de Ensino, Pesquisa e Exten-
são, que tem como finalidade dar suporte às atividades ligadas à educação, pesquisa e extensão desenvol-
vidas no HUUFMA. Ademais, o hospital dispõe de uma Divisão de Educação Permanente, uma Divisão 
de Pós-Graduação e Pesquisa, vinculada a Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. Para dar suporte às 
pesquisas desenvolvidas no hospital, há um Núcleo de Estatística e Informática e um Comitê de Ética em 
Pesquisa, e está prevista a criação de uma comissão científica.

Adequação de espaços físicos

O processo de reforma do prédio onde irá funcionar o Centro de Pesquisa Clínica iniciou com a en-
trega de todo o projeto arquitetônico, e após a sua aprovação foi deflagrado o processo licitatório. A exe-
cução das obras está sendo acompanhada pelo serviço de engenharia do Hospital Universitário/UFMA e 
por uma subcomissão do Comitê Gestor do CEPEC/HUUFMA.

Infra-Estrutura de equipamentos 

Foi iniciado o processo de aquisição de equipamentos nacionais e importados para processamento, 
armazenamento e cultura de material biológico, com a finalidade de possibilitar a execução de técnicas 
avançadas de diagnóstico e tratamento em saúde no Estado do Maranhão. 

Programa de capacitação para profissionais do Cepec

O objetivo é capacitar o maior número de profissionais envolvidos em pesquisa científica, ampliar o 
número de docentes, pós-graduandos, graduandos e técnicos envolvidos em atividades de pesquisa clíni-
ca, oferecendo aos profissionais os seguintes cursos:

I Curso de Boas Práticas Clínicas (GCP) 21 e 22/9/06•	
Bioestatística Aplicada à Pesquisa Clínica 11 a 22/9/06•	
Biologia Molecular Aplicada à Pesquisa Clínica 9 a 11/11/06•	

O Cepec realizou várias reuniões com os coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Graduação da UFMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Maranhão (Fapema), pesquisadores e técnicos do HUUFMA, gestores estaduais e municipais de saúde, 
para discutir a missão do centro bem como a pesquisa clínica no HUUFMA no Estado do Maranhão.  

9  unidade de Pesquisa clínica – Hospital universitário antônio Pedro

Estruturação

Foi instituído o Comitê Gestor Provisório da Unidade de Pesquisa Clínica do HUAP com a finalidade 
de elaborar e aprovar o regimento interno da unidade, assim como dar início aos demais procedimentos 
necessários ao desenvolvimento do projeto aprovado. 

Além disso, foi instituída a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento do HUAP, com a finalidade de 
dar suporte às atividades de pesquisa clínica no âmbito do HUAP. 

No nível da administração superior da universidade, foi criada a Assessoria de Pesquisa e Desenvolvi-
mento em Saúde, ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, visando apoiar e facilitar as ações 
que possam depender dos escalões superiores da universidade. 

Adequação de espaços físicos

As plantas dos prédios foram confeccionadas e, antes do processo licitatório, algumas exigências feitas 
pela Caep (Prefeitura do campus) foram cumpridas. A abertura de licitação foi realizada em outubro. A 
execução das obras será acompanhada por engenheiro da Caep e pelo comitê gestor da unidade. Embora 
esta fase inicial tenha sofrido atraso, estima-se que o cumprimento do prazo acordado (12 meses) para a 
conclusão das obras possa ser mantido. 
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Infra-Estrutura de equipamentos

Foram inicialmente privilegiados para execução aqueles que poderiam ser utilizados imediatamente 
por existir instalações adequadas e mão-de-obra qualificada. 

Acreditação do serviço de patologia clínica 

Encontra-se em andamento, com a contratação de consultoria especializada, e a elaboração dos pro-
cedimentos operacionais padrão (POPs), dos diversos setores. Estima-se que o processo completo de 
acreditação esteja concluído em 24 meses.

Capacitação de recursos humanos

Oficina Técnica sobre Ensaios Clínicos de Medicamentos e Vacinas – julho de 2006/RJ •	
Oficina Registro Internacional – agosto de 2006/RJ•	
Protocolos de Ensaios Clínicos (Decit/Opas)  •	
Workshop Life Sciences•	  (Couer4Life/União Européia) – março de 2006/RJ  

10    unidade de Pesquisa clínica do inca

Estruturação

Foi instituído o Comitê Gestor Provisório da Unidade de Pesquisa Clínica do Inca em Portaria n.º 52, 
de 24/3/06, do Diretor Geral do Inca com a finalidade de elaborar e aprovar o regimento interno da uni-
dade, assim como dar início aos demais procedimentos necessários ao desenvolvimento do projeto apro-
vado. 

Foi elaborado e aprovado o regimento interno da unidade de pesquisa clínica do Inca conforme deter-
mina o edital do projeto. 

Adequação de espaços físicos

O Inca apresenta dificuldades em cumprir os prazos estabelecidos devido à sobrecarga admi-
nistrativa ao incorporar toda a demanda com a refederalização das unidades de saúde do Municí-
pio do Rio de Janeiro, prioritárias para providências no sentido de que retornassem às atividades. 

As plantas iniciais foram confeccionadas e entregues. Não houve uma previsão inicial para este proje-
to executivo. Seria executado pela Divisão de Engenharia do Inca o que não foi possível. A licitação para 
contratação do projeto será em dezembro. Após a conclusão deste projeto, se dará início ao processo de 
contratação da obra. Estima-se que o cumprimento do prazo acordado (12 meses) para a conclusão das 
obras necessitará de uma prorrogação de mais 12 meses para ser concluído.

Infra-Estrutura de equipamentos

O processo licitatório iniciado para aquisição de um dos itens foi encaminhado de forma inade-
quada. Por conseguinte passou-se a solicitar dispensa de licitação para aquisição de bens para pes-
quisa e a decisão final para prosseguimento está sendo aguardada, privilegiando aqueles que po-
derão ser utilizados imediatamente por existir instalações adequadas e mão-de-obra qualificada. 

Portal da rede

Está sendo desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação do Inca, com o apoio do HCPA, 
conforme acordado na reunião de Porto Alegre. 

Portal de treinamento a distância

A Divisão de Tecnologia da Informação do Inca está criando condições para desenvolver este portal e 
ativá-lo dentro do prazo previsto para sua conclusão.
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Capacitação de recursos humanos

O primeiro curso de metodologia foi realizado no ano de 2006. Como um curso de metodologia fi-
caria aquém do necessário, resolveu-se criar o curso de especialização com 960 horas/aula. O primeiro 
curso foi destinado à formação de enfermeiros em pesquisa clínica, que teve a formatura dos especiali-
zandos em 14 de setembro. Para o ano de 2007 está previsto, além do 2.° curso de especialização em en-
fermagem de pesquisa, o curso de farmacêuticos para pesquisa clínica, com cinco vagas em horário inte-
gral, com cerca de 960 horas/aula. 

11  Núcleo de ensaios clínicos da bahia

Não enviou relatório de atividades.

12  centro de Pesquisa clínica do Hospital das clínicas da uFMg

Estruturação

Foi emitida Portaria do HC com a instituição do Comitê Gestor do CPC HC/UFMG, este comitê, coor-
denado pelo Prof. Dirceu B. Greco e sub-coordenado pelo Prof. Luiz Gonzaga Vaz Coelho, tem entre suas 
atribuições elaborar o regimento interno e participar das atividades necessárias para a efetiva implantação 
do projeto aprovado. O comitê gestor avaliou positivamente o processo de implantação da unidade de in-
ternação do CPC HC no 2.o andar, ala leste do HC, já aprovado pelo Comitê Diretor do HC, bem como a 
possibilidade de implantação breve de unidade ambulatorial no anexo Borges da Costa do HC.

Adequação de espaços físicos

A meta de implantação da unidade de internação do CPC HC no 2.o andar ala leste do HC está cum-
prida em relação às obras físicas e já foram encomendados os móveis (leitos, cadeiras e material de su-
porte) para os 15 leitos iniciais. 

Embora não estivesse especificado no projeto inicial, a diretoria do HC concordou com a proposta da 
coordenação do CPC para a implantação de unidade específica para as atividades ambulatoriais do mes-
mo – esta está em estudos para a melhor adequação de área no anexo Hospital Bias Fortes do complexo 
HC/UFMG.

Infra-Estrutura de equipamentos

Encontra-se em estudo pelo laboratório central e farmácia do HC as propostas para aquisição de ma-
terial específico para as atividades hospitalares de pesquisa clínica e bioequivalência.

Capacitação de recursos humanos

Já foram iniciados estudos e contatos para atividades locais de capacitação, em associação com o Co-
mitê de Ética em Pesquisa da UFMG, com os programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina e 
da Escola de Enfermagem. 

A coordenadora técnica do CPC HC visitou o Centro de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no dia 30 de outubro, e participou do II Simpósio 
de Pesquisa Clínica do HCFMUSP, no dia 31 de outubro. 

Acreditação, credenciamento do CPC pela Anvisa

O laboratório central do HC já faz parte do processo de acreditação da Sociedade Brasileira de Patolo-
gia Clínica e já foram iniciados os procedimentos para o credenciamento (já está atualmente registrado) 
para estudos de bioequivalência. Pela avaliação interna espera-se que estejamos prontos para avaliação 
no primeiro semestre de 2007.
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13  unidade de excelência em atividades de Pesquisa clínica e Desenvolvimento de Medicamentos 
– unifac/HM

Estruturação

Instituiu-se um Comitê Gestor para a Unidade de Pesquisa Clínica Unifac/HM e os procedimentos 
operacionais (POPs) que foram estruturados inicialmente para a Unifac foram disponibilizados para uso 
na Unifac/HM e estão em processo de revisão.

Adequação de espaços físicos

O Hospital de Messejana realizou com recursos próprios a reforma física de sua estrutura para viabili-
zar a instalação de Gerência de Pesquisa Clínica da Unidade de Pesquisa Clínica.

Infra-estrutura de equipamentos

Foram inicialmente privilegiados para execução aqueles que poderiam ser utilizados imediatamente 
por existir instalações adequadas e mão-de-obra qualificada. Foram realizados vários estudos de equiva-
lência farmacêutica de genérico.

Capacitação de recursos humanos

Com essa finalidade, foram realizados os seguintes eventos:

II •	 Workshop de Boas Práticas Clínicas, Fortaleza – 10, 11 e 12 de fevereiro de 2006, com 
97 participantes.;
II •	 Workshop sobre Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos a partir de Fontes 
Naturais: da Química à Clínica, Fortaleza – 30 de abril, 1 e 2 de maio de 2006, com 101 
participantes;
I Curso de Boas Práticas Clínicas, Fortaleza – 24 e 25 de maio de 2006.•	

Ampliação das ações

Visando ampliar as ações do Núcleo de Pesquisa Clínica Unifac/HM, especialmente em relação ao 
estudo das doenças negligenciadas de interesse do Ministério da Saúde, em abril de 2006 foi incluído o 
Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) entre as instituições co-participantes deste núcleo. Com 
esta inclusão foram acrescidos 12 pesquisadores pertencentes ao Núcleo de Pesquisa em Doenças Infec-
ciosas do HSJ.

14  centro de Pesquisa clínica – imip/Pe

Estruturação

Foi instituído o Comitê Gestor da Unidade de Pesquisa Clínica do Imip, que elaborou e aprovou o re-
gimento interno. O comitê gestor está ligado à Diretoria de Pesquisa do Imip, que dará suporte às ativi-
dades de pesquisa clínica no âmbito do Imip.

Adequação de espaços físicos

As plantas necessárias foram confeccionadas e foi aberta licitação em novembro. A execução das obras 
será acompanhada por engenheiro do Imip e pelo comitê gestor da unidade. 

Embora esta fase inicial tenha sofrido atraso maior do que o previsto, estima-se que o cumprimento 
do prazo acordado (12 meses) para a conclusão das obras, possa, em princípio, ser mantido. 

Acreditação do serviço de patologia clínica

Contratação de consultoria especializada, e a elaboração dos procedimentos operacionais padrão 
(POPs), dos diversos setores. Estima-se que o processo completo de acreditação esteja concluído em 24 
meses, portanto, dentro do prazo acordado (36 meses). 
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15  unidade de Pesquisa clínica saude da Mulher e criança: Ênfase ciclo Perinatal – Fiotec/
Fiocruz/iFF

Estruturação

A direção do Instituto Fernandes Figueira aprovou o comitê gestor para a unidade de pesquisa clínica. 
O projeto e a nomeação do comitê gestor foram divulgados no conselho departamental da instituição e 
pela intranet local. As atribuições definidas foram: elaborar o regimento interno da unidade de pesqui-
sa clínica; responsabilizar-se pelo cumprimento das metas propostas no projeto; promover a capacitação 
dos  profissionais do Instituto Fernandes Figueira para a condução de pesquisas clínicas; facilitar a in-
corporação  da pesquisa clínica nas atividades rotineiras do instituto, através da implementação das boas 
práticas clínicas e laboratoriais; e compor um grupo assessor para desenho e estruturação de pesquisa 
clínica na área da saúde perinatal, da criança e da mulher. 

Adequação de espaços físicos e infra-estrutura de equipamentos

Estão sendo disponibilizados de imediato três consultórios na área física da pediatria e um na área fí-
sica da obstetrícia. A adequação para informatização dos espaços ainda está em andamento, mas pelo 
menos uma sala em cada espaço já conta com ponto de rede para documentação eletrônica. O aparelha-
mento das salas de espera, com espaço para educação em saúde, ainda está em negociação interna. Já fo-
ram disponibilizados dois leitos de atenção neonatal e outros dois aguardam a reforma física programa-
da. Os leitos de enfermaria canguru não serão implementados de imediato e estão aguardando a execu-
ção do plano diretor de obras do Instituto Fernandes Figueiras com início programado para 2007.  

Capacitação de recursos humanos

Foi realizado concurso público para admissão de bioestatístico e epidemiologista clínico es-
pecíficos para a unidade de pesquisa clínica do IFF, que estão em processo de admissão. Por meio 
de edital público, foi oferecida uma vaga para pesquisador visitante com o perfil de farmacêu-
tico com experiência em gestão de pesquisa clínica, que não foi preenchida apesar de divulga-
ção maciça. Foi agregada uma enfermeira obstétrica com experiência em pesquisa clínica ao grupo. 

Por meio de parceria com o Instituto de Pesquisa Evandro Chagas (Ipec), foi realizado, no dia 28 de 
outubro de 2006, um curso de “Boas práticas clínicas” promovido pela Sociedade Brasileira de Profissio-
nais em Pesquisa Clínica, com a participação de profissionais de ambos os institutos.

Foram abertas duas vagas de pesquisa clínica para mestrado e uma para o doutorado na Pós-Gradua ção 
em Saúde da Criança e da Mulher. Alem disso, foi criado junto a pós-graduação um grupo de estudos em 
pesquisa clínica sob a orientação de epidemiologista clínico, com participação de alunos matriculados e ou-
tros profissionais interessados. As reuniões do grupo de estudo são semanais e a ementa contém temáticas 
que abordam desenhos, técnicas de randomização, registros de ensaios, amostragem entre outros. Estão pro-
gramados para 2007 os seguintes cursos atendendo a demandas específicas:

Introdução à pesquisa clínica – para profissionais de saúde incluindo enfermagem, •	
farmacêuticos, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outras.
Curso avançado sobre Ensaios Clínicos – para profissionais com mestrado ou doutorado.•	
Curso de boas práticas clínicas e laboratorias – todos os profissionais.•	
Curso para gestores de unidades de pesquisa clínica – este curso esta em negociação •	
com a Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisa Clínica e será ralizado em par-
ceria com Ipec, UFRJ, UFF, Inca e IFF.



90

Desenvolvimento de pesquisas

Estão atualmente registrados, no www.clinicaltrials.gov, dois ensaios em andamento e outros dois es-
tão em processo de aprovação no CEP para posterior registro.

Probiotics for the Prevention of Premature Birth and Neonatal Related Morbidity.•	
Efficacy of High-Dose Intravenous Immune Globulin Therapy for Hyperbilirubinemia •	
Due Rh Hemolytic Disease.

Sistema de informação

Foi solicitado à direção do IFF a disponibilização de profissionais da área de desenvolvimento de 
softwa res e da assistência social para o desenvolvimento de uma sistemática que possibilite diminuição 
de perdas de sujeitos de pesquisa envolvidos em coortes e em ensaios. Considerando a especificidade da 
nossa população (crianças) envolvida em ensaios, o estudo das dinâmicas familiares que influenciam a 
aderência e o comparecimento nos ambulatórios de seguimento facilitando a abordagem e busca ativa 
dos participantes dos estudos. A incorporação destes profissionais foi aprovada e está em andamento. 

16  centro de Pesquisa clínica do HuWc – FcPc/Hospital universitário Walter cantídio

Estruturação

Foi instituído o Comitê Gestor do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Universitário Walter Can-
tídio (HUWC), e elaborou o Regimento Interno do Centro de Pesquisas Clínicas do HUWC.

Foi implementado o Núcleo de Apoio ao Pesquisador do HUWC que tem por objetivo avaliar e en-
caminhar todos os projetos de pesquisa a serem desenvolvidos no HUWC, oferecendo orientação sobre 
eventuais problemas técnicos e éticos, prévios à submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.

Adequação de espaços físicos

Foi realizada, pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a licitação para reforma do blo-
co do Centro de Pesquisas Clínicas (CPC) do HUWC. A empresa contemplada foi a A+I Arquitetura, 
Instalações, Projetos e Consultoria, em 31 de agosto de 2006. 

Infra-estrutura de equipamentos

Foi realizada a compra de dois computadores na Empresa Computer Store e feita a aquisição de um 
aparelho de pressão (esfigmomanômetro) e um estetoscópio da empresa Shopping Prohospital e um ele-
trocardiógrafo portátil de 1 a 3 canais. 

Capacitação de recursos humanos

O HUWC realizou o I Curso em Boas Práticas Clínicas para Investigadores de Unidades de Pesquisa, 
no período de 24 a 25 de maio de 2006, patrocinado pela empresa Sanofi Aventis. O curso contou com a 
participação de 55 pessoas, entre elas: médicos, enfermeiros, psicólogos e membros do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) do HUWC. 

Desenvolvimento de pesquisas

Um projeto de pesquisa na área de saúde materno-infantil foi submetido e aprovado •	
pelo CEP do HUWC, encontrando-se atualmente em andamento. 
Dois projetos de pesquisa na área de cirurgia foram submetidos ao CEP/HUWC.   •	
Dois estudos (nas áreas de Neurologia e Endocrinologia) encontram-se em andamento •	
sob a coordenação do CPC/HUWC. Ainda, dois outros estudos (nas áreas de Endocri-
nologia e Nefrologia) aguardam a aprovação regulatória para serem iniciados. 
Dois protocolos clínicos (nas áreas de Endocrinologia e Neurologia) estão sendo •	
orientados pelo serviço de enfermagem, com dois outros (nas áreas de Endocrinologia 
e Nefrologia) aguardando aprovação regulatória para serem iniciados. 
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Orientações de análises estatísticas em projetos de pesquisas clínicas estão sendo rea-•	
lizadas. Já foram orientados seis projetos de pesquisa.  
Sete projetos de pesquisa na área de transplante hepático e renal estão sendo desen-•	
volvidos. 
Onze projetos estão sendo desenvolvidos na área de pesquisas com fármacos em Endo-•	
crinologia e Metabologia; um em doenças respiratórias e um em neurologia. Dois outros 
projetos (nas áreas de Endocrinologia e Nefrologia) aguardam aprovação regulatória. 
Três projetos de pesquisa em DST/aids foram submetidos ao CEP/HUWC. •	

17  Projeto de implantação da unidade de pesquisa clínica no complexo dos hospitais de ensino 
Huoc e Procape – iaFuPe/Hospital universitário oswaldo cruz

O convênio com a unidade foi assinado no mês de setembro de 2006 e ainda não foi executado ne-
nhum item do cronograma.

18  Fundação de Medicina tropical do amazonas

Adequação de espaços físicos

As plantas necessárias foram confeccionadas e entregues. A execução das obras será acompanhada 
por engenheiro da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas.

Houve atraso maior do que o previsto na execução devido à construção do Hospital-dia em área contí-
gua a enfermaria de pesquisa clínica.  Estima-se que a conclusão das obras possa ser concluída no perío-
do de quatro meses.

Infra-estrutura de equipamentos

Foi realizado o processo licitatório de: freezer –70º, vídeo-anuscópio, aparelho de pressão de pé, equi-
pamentos para PCR, coposcópio.

Com a liberação da segunda parcela dos recursos, encontram-se em processo licitatório diversos ou-
tros equipamentos.

Desenvolvimento de pesquisas

Início do Ensaio Clínico com Miltefosina para Leishmaniose. A otimização da Técnica de PCR em 
Leishmaniose está sendo concluída e o Ensaio Clínico com miltefosina, ocorrerá em dezembro de 2006, 
início da maior incidência da doença na região.

Capacitação de recursos humanos

Técnicas de Biologia Molecular – Universidade Federal do Espírito Santos e Faculda-•	
de de Medicina – de 10 a 30 de julho de 2006. Participante: Roberto Moreira da Silva 
Junior.

19  Hospital universitário João de barros barreto – HuJbb

Infra-estrutura de equipamentos

O financiamento deste convênio destina-se a compra de equipamentos/material permanente e de con-
sumo, os quais estão sendo adquiridos e abrigados nos diversos setores para os quais se destinam. Não 
houve ampliação em obras civis. Está havendo empenho da Direção do HUJBB no sentido de conseguir 
destinar um espaço físico do hospital para abrigar e montar a base física da Unidade de Apoio à Pesqui-
sa Clínica.
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1.2.4  Rede Multicêntrica de Avaliação de Implantes Ortopédicos – Remato

Histórico/antecedentes

A Rede Multicêntrica de Avaliação de Implantes Ortopédicos – Remato foi instituída por meio da 
Chamada Pública MCT/MS/Decit/Finep – implantes ortopédicos – 01/2005 Seleção Pública de Propos-
tas de Capacitação de Instituições Científicas e Tecnológicas para Integração na Rede Multicêntrica de 
Avaliação de implantes ortopédicos – Remato de 25 de julho de 2005.

A Remato tem os seguintes objetivos: fortalecer a infra-estrutura laboratorial para a avaliação de im-
plantes ortopédicos, de acordo com as exigências estabelecidas pela legislação sanitária vigente; desen-
volver novos procedimentos, dispositivos e/ou metodologias de ensaios de avaliação de implantes orto-
pédicos; capacitar recursos humanos para avaliação de implantes ortopédicos; ampliar o conhecimento 
sobre a qualidade de implantes ortopédicos utilizados no país; e contribuir para o desenvolvimento de 
normas técnicas de interesse para a classe de produtos implantes ortopédicos, compreendendo normas 
de classificação, de especificação, de métodos de ensaio, de procedimentos, de padronização, de simbo-
logia e de terminologia.

Foram comprometidos no edital, recursos não reembolsáveis no valor total de até R$7.200.000,00, 
dos quais R$3.600.000,00 foram oriundos do Fundo Setorial de Saúde – CT-SAÚDE e R$3.600.000,00 do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS), aplicados nos exercícios de 2005 e de 2006, com prazos de execução de 
até 24 meses.  

Do total de recursos comprometidos, o montante de até R$6.000.000,00 foi destinado à capacitação de 
laboratórios e fortalecimento da infra-estrutura para a realização de ensaios verticais e horizontais para 
avaliação de implantes ortopédicos (projetos com valores entre R$500.000,00 e R$1.500.000,00), e até 
R$1.200.000,00 destinados ao desenvolvimento de metodologias, procedimentos e dispositivos de en-
saios para avaliação de implantes ortopédicos (projetos com valor mínimo de R$100.000,00 e máximo 
de R$300.000,00).  

Projetos aprovados na Chamada Pública   

Centro Coordenador – Into/RJ – Heitor Luz Neto.1.  
Complementação da Infra-Estrutura do INT para Avaliação de Implantes Ortopédi-2. 
cos/ RJ  – Ieda Maria Vieira Caminha.  
Fortalecimento da Infra-Estrutura do Laboratório de Avaliação de Materiais e Pro-3. 
dutos para Implantes Ortopédicos do Centro de Caracterização e Desenvolvimento 
de Materiais (UFSCAR/SP) – Claudemiro Bolfarini. 
Credenciamento do Laboratório de Metalurgia Física/RS – Telmo Roberto Stro-4. 
haecker.
Avaliação de Implantes Ortopédicos (Metálicos, Poliméricos e Cerâmicos)/SP – Ce-5. 
cília Amélia de Carvalho Zavaglia.
Expansão e Capacitação do Laboratório de Ensaios do Senai/Cimatec para Integra-6. 
ção a Rede Remato/BA – Marcelo Porto Barreto. 
Capacitação Laboratorial do Ituc/Puc-Rio para Certificação da Qualidade de Im-7. 
plantes Ortopédicos/RJ – Sérgio Leal Braga.
Análise de Implantes Ortopédicos/RJ – Carlos Nélson Elias. 8. 
Estudo da Resistência à Corrosão de Implantes Ortopédicos Metálicos na Presença 9. 
de Fluidos Fisiológicos Sintéticos/MG – Valéria Almeida Alves .
Desenvolvimento de Metodologias de Ensaios para Caracterização e Otimização de 10. 
Implantes Ortopédicos do Tipo Parafusos Pediculares e Prótese Discal/RS – Telmo 
Roberto Strohaecker. 
Ensaios Mecânicos Para Qualificação de Implantes Ortopédicos/SC – Eduardo Al-11. 
berto Fancello.
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Marcos institucionais/instrumentos de gestão

A Remato foi organizada estruturalmente com um centro coordenador, um comitê gestor, um comitê 
técnico e diversos laboratórios. Seu objetivo é contribuir para a capacitação de instituições científicas e 
tecnológicas especializadas na realização e/ou no desenvolvimento de ensaios para avaliação de implan-
tes ortopédicos utilizados no país.

O Centro Coordenador da Remato responde pela captação, catalogação e distribuição das amostras 
de implantes ortopédicos para os laboratórios da rede, e também pelo acompanhamento de amostras e 
ensaios, monitoramento, assessoria técnica, criação e manutenção da base de dados. 

O Comitê Gestor da Remato foi instituído em reunião realizada no dia 28 de junho de 2006, na Finep, 
Rio de Janeiro. É constituído por um representante titular e um suplente do centro coordenador; um re-
presentante titular e um suplente indicados pelas instituições científicas e tecnológicas qualificadas para 
integrarem a Remato; e um representante titular e um suplente de cada um dos seguintes órgãos e/ou 
instituições: MS (Decit/SCTIE/MS, DAE/SAS/MS e Into), Anvisa e MCT (Setec, Seped e Finep). Este co-
mitê tem as seguintes atribuições:

apreciar as disposições sobre os direitos de propriedade intelectual no âmbito do con-•	
vênio;
atuar como instância para deliberação final das recomendações encaminhadas pelo •	
Comitê Técnico da Remato;
organizar o processo de avaliação de desempenho dos laboratórios componentes da rede; •	
atuar como instância para discussão e deliberação final nas situações não previstas.•	

O Comitê Técnico da Remato foi instituído em reunião realizada no dia 24 de julho de 2006, no Into, 
Rio de Janeiro. É constituído por um representante titular e um suplente do centro coordenador; um re-
presentante titular e um suplente indicados pelas instituições científicas e tecnológicas qualificadas para 
integrar a Remato; e um representante técnico titular e um suplente de cada um dos seguintes órgãos e/
ou instituições: MS (Decit/SCTIE/MS e DAE/SAS/MS), Anvisa e MCT (Setec e Seped), Into e Finep. O 
comitê técnico tem as seguintes atribuições:

coordenação técnico-científica da Remato;•	
acompanhar e avaliar a execução das atividades previstas pelos diversos componentes •	
da rede;
avaliar e deliberar sobre as alterações que se fizerem necessárias do protocolo de fun-•	
cionamento da rede; 
atuar como instância para discussão de quaisquer questões técnicas, nas situações não •	
previstas.
Os laboratórios integrantes da Remato têm como atribuições:•	
treinamento e orientação técnico-científica da equipe técnica;•	
realização dos objetivos da proposta;•	
garantia do funcionamento da rede, conforme previsto no seu protocolo de funciona-•	
mento; 
alimentação, em tempo real, da base de dados localizada no centro coordenador, na •	
forma e prazos exigidos no protocolo de funcionamento da rede.

regimento interno

O Regimento Interno da Rede Multicêntrica de Avaliação de Implantes Ortopédicos está em fase de 
elaboração, estando sob a responsabilidade do Centro-Coordenador da Remato.
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situação atual

No ano de 2006, foram realizadas sete reuniões para estruturação da Remato. A reunião de 22 feve-
reiro de 2006, realizada no Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia (Into), Rio de Janeiro, teve como 
principal objetivo retomar os trabalhos da Rede.  

Em 15 de março, o tema principal foi o GT de priorização da Remato. Nessa reunião determinou-se 
que as questões de priorização de ensaios a serem realizados pela Remato seriam discutidas no âmbito 
do comitê técnico da rede. Discutiu-se também as propostas no âmbito do comitê técnico de avaliação 
da conformidade para implantes ortopédicos do Inmetro, com participação da Anvisa, a participação de 
representante do Inmetro, as atribuições, competências e responsabilidades dos diversos comitês e labo-
ratórios que compõem a rede. 

A terceira reunião do ano ocorreu no dia 7 de junho no Rio de Janeiro para definir as divi-
sões dos papéis do Decit, Finep, Into e outros participantes. No dia 28 de junho 2006, foi instituí-
do o Comitê Gestor da Remato. Nessa reunião discutiu-se a importância de o comitê gestor esta-
belecer as diretrizes políticas da rede, seus objetivos, princípios e diretrizes. Lembrou-se da impor-
tância de sua institucionalização, com atribuições e competências dentro de um sistema público. 

Em 24 de julho, houve uma reunião para instalação do Comitê Técnico da Rede. Estiveram presentes 
representantes do comitê gestor e do corpo laboratorial.

1.2.5  Estudo Multicêntrico Longitudinal em Doenças 
Cardiovasculares e Diabetes Mellitus – Elsa Brasil

Histórico/antecedentes

O projeto Elsa será desenvolvido pelo consórcio vencedor da Chamada Pública Decit/MS/Finep/
CNPq 02/05, que foi constituído por sete instituições de ensino superior e pesquisa de seis estados, das 
regiões Nordeste (Universidade Federal da Bahia), Sudeste (Fundação Oswaldo Cruz, Universidade de 
São Paulo, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais e Universi-
dade Federal do Espírito Santo) e Sul (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).   

O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (Elsa) é uma investigação prospectiva multicên-
trica com 15 mil participantes, funcionários de instituições públicas de ensino superior e pesqui-
sa, com o objetivo de examinar aspectos epidemiológicos, clínicos e moleculares de doenças crô-
nicas não-transmissíveis, principalmente as cardiovasculares e o diabetes mellitus tipo 2. Tra-
ta-se de um estudo pioneiro no Brasil por ser realizado em várias cidades e por acompanhar as pes-
soas estudadas por um longo período de tempo. Graças a pesquisas semelhantes, desenvolvi-
das em outros países, hoje se sabe, por exemplo, da importância de cuidados à pressão arterial e 
à dieta na prevenção dessas doenças. Entretanto, ainda há aspectos importantes sobre sua ocor-
rência, que necessitam de informações para orientar os programas de controle em nosso país. 

Marcos institucionais/instrumentos de gestão

Estrutura Logística

A estrutura do Elsa é constituída de seis centros de investigação localizados nas seis sedes, centros de 
leitura, um laboratório central, um banco de material biológico, um centro de dados, um comitê diretivo 
com comitês assessores, além do comitê consultivo externo.

Centros de investigação

Seis centros de investigação localizados no Nordeste (BA), Sudeste (ES, MG, RJ, SP) e Sul (RS) desen-
volverão as atividades do projeto. Esses centros nuclearão as atividades em suas instituições, agregando 
programas de pós-graduação, departamentos ou unidades de suas instituições ou de outras quando re-
levante. 
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Os centros de investigação recrutarão o número planejado de participantes, produzirão todos os da-
dos previstos no protocolo, realizarão entrevistas, exames clínicos, coleta, processamento, estocagem e 
transferência de amostras biológicas. Serão responsáveis também pelas atividades envolvidas no acom-
panhamento dos participantes. Alguns centros de investigação nuclearão centro de dados, centros de lei-
tura, laboratório central ou banco de material biológico. 

 Centros de leitura

A execução do projeto conta com cinco centros de leitura responsáveis pela padronização de exames 
complexos, treinamento da equipe e leitura e codificação de sinais e imagens obtidos nos centros de in-
vestigação e transmitidos eletronicamente aos centros de leitura. As responsabilidades atribuídas a esses 
centros são brevemente descritas a seguir:

O •	 Centro de Eletrocardiografia (Elsa/MG) fará a leitura manual dos eletrocardiogramas. 
O •	 Centro de Retinografia (Elsa/RS) será responsável pela leitura e codificação das ima-
gens das retinas. 
O •	 Centro de Ecocardiografia (Elsa/RS) será responsável pela leitura e codificação das 
imagens relativas à estrutura cardíaca. 
O •	 Centro de Ultra-sonografia (Elsa/SP) será responsável pela leitura e codificação de 
imagens arteriais e de aspectos relacionados a esteatose hepática. 
O •	 Centro de Fisiologia Cardiovascular (Elsa/ES) será responsável pela leitura e co-
dificação do teste da velocidade de onda de pulso e da variabilidade da freqüência 
cardíaca.

Laboratório central e banco de material biológico

O laboratório central (Elsa/SP) fará as determinações básicas do estudo em amostras encaminhadas 
regularmente pelos centros de investigação. Determinações simples serão feitas nos próprios centros de 
investigação sob a supervisão do laboratório central. Outros laboratórios poderão ser definidos pelo co-
mitê diretivo, de acordo com as necessidades do projeto. Um banco de material biológico está em fase de 
planejamento, com local e coordenador a serem definidos. Será responsável pela estocagem das amostras 
biológicas do projeto.  

Comitê diretivo  e comitês assessores

O comitê diretivo será constituído pelos coordenadores dos seis centros de investigação e do centro de 
dados; por um representante e um consultor técnico do Departamento de Ciência e Tecnologia e por um 
representante da Finep. Será constituído um núcleo executivo de pelo menos três membros, eleitos pelos 
pares, com a finalidade de monitorar as deliberações deste comitê. O comitê diretivo designará comitês 
assessores para assistir na operacionalização e implementação do estudo. Os comitês serão compostos 
por pesquisadores de vários centros de investigação e farão recomendações ao comitê diretivo, organi-
zando núcleos de trabalho em suas instituições e outras quando pertinente. Suas atribuições são apresen-
tadas a seguir:

O Comitê de Amostragem e Acompanhamento•	  estabelecerá as diretrizes para amos-
tragem e seguimento dos participantes, e para a caracterização dos não respondentes.  
O •	 Comitê de Exposições e Operações Clínicas desenvolverá os protocolos para ativi-
dades clínicas e medida dos fatores de risco tais como questionários/entrevistas, antro-
pometria, medidas de pressão arterial e definição de exames de imagem e funcionais.  
O •	 Comitê de Desfechos será responsável pela investigação, identificação e classifica-
ção dos eventos de interesse. Este comitê propõe os eventos que serão detectados e a 
informação específica que será coletada para ajuizar os desfechos. Será desenvolvido 
protocolo para a classificação de eventos, que incluirá a descrição de algoritmos com-
putacionais e classificação por peritos. 
O •	 Comitê de Laboratório e Processamento de Amostras será responsável pelo desen-
volvimento dos procedimentos de medidas laboratoriais e pelo controle de qualidade 
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de todos os procedimentos relacionados. O comitê estabelecerá os protocolos e su-
pervisionará os laboratórios dos centros de investigação, a coleta, o processamento e 
transporte das amostras, as medidas de amostras congeladas, o controle de qualidade, 
o treinamento dos técnicos e a interpretação e monitoramento dos resultados.  
O •	 Comitê de Treinamento, Certificação e Controle de Qualidade será responsável pelo 
desenvolvimento e pela implementação de procedimentos para garantia e controle de 
qualidade do estudo. Realizará estudos de confiabilidade e validade de medidas labora-
toriais e de outras medidas como entrevistas, antropometria e pressão arterial. 
O •	 Comitê de Ética, Recrutamento e Comunicação Social será responsável pelo contato 
entre os pesquisadores, as instituições envolvidas no estudo e os participantes. Na fase 
de divulgação dos dados, orientará como informar dados sobre as coortes ocupacio-
nais de modo a respeitar sua integridade e zelar pela confidencialidade dos dados. 
O •	 Comitê de Publicações e Apresentações será responsável pelos procedimentos para a 
produção de artigos e resumos e para as exigências formais para sua aprovação dentro 
do projeto. As decisões finais sobre a produção e a aprovação de artigos e resumos do 
Projeto Elsa serão do comitê diretivo.

centro de dados

O centro de dados (Elsa/RS) dará apoio ao planejamento e à execução do estudo, assistindo ao comitê 
diretivo no planejamento das reuniões e na documentação das decisões e ações a serem tomadas. O cen-
tro manterá adequadamente arquivadas todas as informações do projeto, as atas, os manuais de opera-
ções, os instrumentos de coleta de dados, as bases de dados e as publicações. 

O centro dará apoio técnico ao planejamento e à implementação do protocolo em aspec-
tos como amostragem, coleta, processamento e análise dos dados, treinamento e certificação/re-
certificação de entrevistadores e examinadores, controle de qualidade, pré-testes e estudos-piloto. 

O centro fará a gerência operacional de diversos aspectos do estudo, entre eles: coordenar a prepara-
ção e atualização dos manuais de operação e dos protocolos; monitorar o treinamento e a certificação da 
equipe de pesquisa e a adesão aos protocolos dos centros de investigação e dos centros de leitura; dese-
nhar, implementar e monitorar programas de controle de qualidade nos centros de investigação e nos 
centros de leitura; planejar, implementar e gerenciar o sistema de base de dados do Elsa, incluindo a en-
trada e o processamento local dos dados, o sistema central de coordenação e edição interativa dos dados, 
e a distribuição de dados aos centros; supervisionar a análise dos dados; manter e atualizar dicionário de 
variáveis incluindo as variáveis derivadas; manter arquivo de metodologias usadas no estudo, a fim de fa-
cilitar a análise de dados e promover padronização de estratégias analíticas e seus relatórios.

comitê consultivo externo

O comitê consultivo externo será indicado pelo Decit composto por pelo menos três pesquisadores de 
reconhecido saber da área da Saúde. Entre outras atividades, o comitê fará o acompanhamento do projeto 
em termos de sua produtividade científica, responsabilidade social e cumprimento dos princípios éticos.

estatuto

O Estatuto foi elaborado para estabelecer as normas de estrutura e gestão do Elsa Brasil, de acordo 
com as diretrizes e os objetivos definidos na chamada, complementando-a, assim, como os subseqüentes 
convênios assinados entre a Finep e as fundações de apoio das instituições executoras, em seguimento à 
qualificação do consórcio.

O Estatuto poderá ser complementado por termos de cooperação a serem firmados entre as institui-
ções executoras – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Es-
pírito Santo (UFES), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS) –, o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), assim 
como entre as fundações de apoio das instituições executoras. Foi enviado pelo Departamento de Ciên-
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cia e Tecnologia para publicação no Diário Oficial da União para ser promulgada ainda este ano.

Portal da rede – Sharepoint

O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (Elsa) utiliza uma plataforma de trabalho virtual para os 
integrantes do estudo. Esta plataforma está sob a coordenação do centro de dados de responsabilidade 
da equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A plataforma visa integrar os 
vários centros em informações, discussões, tarefas, troca e armazenamento de documentos do estudo.

termo de consentimento Livre e esclarecido

Para a realização do estudo foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que apre-
senta os objetivos da pesquisa, as instituições envolvidas e as questões que esclarecem a participação no 
estudo, a saber:

acompanhamento dos participantes por pelo menos sete anos;•	
realização de entrevistas, de exames e medidas que ocorrerão no centro de investigação;•	
primeira visita:•	

tempo de permanência no centro de investigação; »
liberação para participar da pesquisa em horário de trabalho; »
realização de exames. »

contatos durante os próximos anos;•	
armazenamento de material biológico;•	
direitos do participante;•	

reuniões realizadas

Foram realizadas quatro reuniões do Comitê Diretivo do Estudo Longitudinal de Saúde do Adul-
to (Elsa)  nos meses de janeiro, abril, agosto e novembro. 

1.ª Reunião – Janeiro 2006 Porto Alegre/RS

2.ª Reunião – Abril 2006 – São Paulo/SP

3.ª Reunião – Agosto 2006 – Rio de Janeiro/RJ

4.ª Reunião – Novembro 2006 – Salvador/BA

Os objetivos das reuniões foram organizar e preparar as condições para realização do estudo de linha 
de base em todos os centros de investigação e centros relacionados. Entre os temas e as atividades que 
envolveram a equipe diretora, podemos citar a organização da estrutura do projeto, suas questões éticas, 
operacionais e científicas. O trabalho de montagem da equipe inicial, o planejamento da bioteca, adequa-
ção de espaço físico (construção ou reforma) e estratégias de divulgação do estudo na população-alvo.

Outros temas que permearam as reuniões foram a aquisição de equipamentos e material permanente, 
o desenvolvimento de questionários e outros instrumentos de produção de dados (incluindo pré-teste e 
validação), o detalhamento de protocolos para realização de medidas e exames clínicos, protocolos para 
coleta, processamento, transporte e armazenamento de amostras biológicas, protocolos para identifica-
ção e classificação de desfechos e detalhamento de protocolos para realização e leitura de exames espe-
cializados.

resultados, benefícios e caráter inovador do projeto

As contribuições do projeto para o desenvolvimento de políticas públicas para o controle integrado de 
doenças do adulto, particularmente do diabete, da doença cardiovascular e da obesidade podem ser as-
sim exemplificadas. O projeto mostrará as relações entre fatores de risco e doenças na realidade das po-
pulações urbanas brasileiras, identificando processos cotidianos relacionados aos modos de vida e às re-
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lações de trabalho, os determinantes primordiais dos fatores de risco para essas doenças, bem como os 
determinantes da incidência e da sobrevida relacionados às mesmas. Em país de dimensões continentais 
e marcada heterogeneidade étnico-racial e socioeconômica, as diferenças na manifestação dessas doen-
ças de acordo com esses e outros fatores podem nortear as prioridades no planejamento de políticas pú-
blicas. Por exemplo, o Elsa permitirá validar, em população brasileira, equações de risco, doenças cardio-
vasculares derivadas de outras coortes e, incluir a partir da coorte brasileira, novos fatores de risco.

caráter inovador e formas de retorno

Inicialmente, é necessário destacar que a potencial contribuição científica do Elsa transcende o contexto 
brasileiro. A relevância das doenças crônicas na atualidade, em especial do diabete e das doenças cardio-
vasculares, torna oportuna a iniciativa Elsa de gerar dados relevantes e aplicáveis no país e fora dele. 

Um aspecto inovador do Elsa que merece ser frisado refere-se ao desenho de pesquisa empregado. Es-
tudos epidemiológicos longitudinais sobre doenças crônicas, por estudarem grande número de pesso-
as por muito tempo, tendem a ser limitados em sua capacidade de aprofundar o entendimento dos pro-
cessos biológicos subjacentes, pela dificuldade em coletar, em número grande de pessoas, informações 
cujas medidas sejam caras ou inconvenientes. A possibilidade de medir, por exemplo, inflamação crô-
nica e marcadores da aterosclerose com técnicas precisas e válidas, e, quando pertinente, com técnicas 
inovadoras, algumas delas em subamostras do tipo caso-coorte fornecerão um retrato fiel dos aspectos 
mais importantes do solo comum de causalidade. Seu uso criterioso poderá trazer repercussões científi-
cas internacionais de grande relevância. Ao adotar desenhos amostrais específicos que permitem estudar 
a experiência da coorte Elsa em fração menor de participantes, o estudo Elsa desvendará aspectos novos 
de processos causais ainda pouco estudados em populações, e, pioneiramente, em população brasileira.

Ao buscar objetivos inovadores, pretende-se constituir um pólo de vanguarda acadêmica para o en-
tendimento da interação entre o ambiente de nossa época e a expressão de suas epidemias – obesidade, 
diabete e doenças cardiovasculares. Esse outro aspecto inovador do projeto Elsa agrega a tradição da epi-
demiologia brasileira em estudar causas de doenças com enfoque social, a chamada epidemiologia so-
cial, testando quadros teóricos abrangentes de inter-relações complexas. O conjunto de características 
adotadas possibilitará dar um passo à frente significativo na epidemiologia brasileira.

Salienta-se, ainda, que o benefício do projeto extrapola a investigação explicitada na presente propos-
ta. Ao colocar em campo um estudo deste porte, com ampla medida de exposições e desfechos basais 
para acompanhamento futuro, torna-se um repositório excepcional de informações que poderão ser de 
utilidade para outras investigações sobre a saúde do adulto na pós-graduação brasileira. Soma-se a isso, 
que a estocagem de amostras biológicas permitirá a investigação de futuras hipóteses, não formuláveis 
com o conhecimento hoje disponível.

Em suma, o Elsa, tendo como referência o solo comum de causalidade aqui exposto, dá um passo à fren-
te na investigação epidemiológica do diabete e das doenças cardiovasculares no Brasil, e, em vários aspec-
tos, no cenário internacional. O retrato preciso das medidas distais e proximais da rede de causalidade e de 
sua heterogeneidade em grupos socialmente distintos mostrará um panorama dessas doenças no Brasil, 
servindo de subsídio para programas preventivos com real impacto na população brasileira.

situação atual

O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (Elsa) encontra-se na fase de estruturação do estudo e 
prevê o início de atividades de campo para o segundo semestre de 2007. 

1.2.6  Avaliação e Acompanhamento de Projetos sobre Hantavírus

antecedentes

Com o objetivo de expandir a produção do conhecimento básico e aplicado sobre hantavirose que 
contribua para o desenvolvimento de ações públicas voltadas para a melhoria das condições de saúde da 
população brasileira e para a superação das desigualdades regionais e socioeconômicas, e ainda para de-
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terminação das espécies de roedores reservatórios dos vírus circulantes e seus respectivos hospedeiros, 
distribuição geográfica e suas relações com a saúde humana, o Decit lançou, em setembro de 2004, uma 
chamada pública em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia por meio do CNPq, para finan-
ciamento de pesquisas na área.

Da demanda de projetos submetidos ao edital, foram selecionados dez projetos, os quais se encontram 
em fase final de execução, tendo sido apresentados os resultados parciais dos estudos em abril de 2006 no 
1.º Workshop Nacional Sobre Pesquisas Aplicadas em Hantavírus no Brasil, na Cidade de Campo Gran-
de, Mato Grosso do Sul. 

A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Vigilância em Saúde, por meio da coordenação de 
hantavírus, da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul, da Fiocruz e do CNPq.

O evento contou com a participação de pesquisadores, gestores e técnicos da Saúde, totalizando um 
público de 60 participantes.

Pesquisas apoiadas pelo Decit/cNPq

1  “caracterização molecular de hantavírus: identificação de marcadores moleculares de virulência 
e geração de insumos para o diagnóstico e prevenção da scPH” 

Coordenadora: Cláudia Nunes Duarte dos Santos/PR.

A geração dos conhecimentos desse estudo permitiu a clonagem e expressão da proteína N recombi-
nante e o desenvolvimento de um teste diagnóstico sorológico formato Elisa para detecção de IgM e IgG 
em pacientes com suspeita de HPS, seus contactantes, além de roedores. Estes kits diagnósticos foram 
validados com o apoio da CGLAB e incluíram todos os centros de referência para hantavirose do Brasil 
(IAL, Ipec e Fiocruz). Além disso, os kits foram testados em amostras humanas e de roedores do Uruguai 
(Laboratório de Virologia, Universidade de la Republica, Montevideo) da Argentina (Instituto Dr. J. Ma-
ztegui, Pergamino) e do Chile (Universidade Austral), e embora estes testes estejam sendo ampliados, os 
resultados obtidos apontam sua aplicabilidade para utilização em outros países da América do Sul. No 
momento, estamos em fase de validação expandida com a inclusão de outras instituições e de outros paí-
ses como Paraguai e Peru.

Os resultados preliminares de um estudo de soroprevalência em indivíduos sadios sem histórico de 
HPS, realizado na região de General Carneiro/PR (área com casos de HPS notificados), revelaram uma 
positividade de aproximadamente 10%. Esse resultado pode indicar a co-circulação de mais de uma es-
pécie de hantavirus (menos virulenta), como observado em diversas regiões da Argentina. O isolamento 
viral para a extensão deste e de outros estudos será possível com a inauguração do laboratório BL3 nas 
dependências do IBMP.

2  “estudo sobre hantavírus e hantavirose em ribeirão Preto/sP” 

Coordenador: Luiz Tadeu M. Figueiredo – USP/RP/SP

Seqüências dos hantavírus detectados para iniciar o estudo estão sendo obtidas, além do desenvolvi-
mento de um kit diagnóstico para a síndrome pulmonar e cardiovascular por hantavírus em cooperação 
com a empresa Nanocore.

O projeto teve bom desempenho global sendo que as principais metas já foram atingidas. Os avanços 
obtidos no teste do antígeno viral que poderá ser empregado em kits para diagnóstico sorológico em cur-
to prazo, tanto como teste para detecção de IgG quanto IgM. Foram avaliados aspectos clínicos e epide-
miológicos das infecções por hantavírus. Tem-se disponível um amplo material de roedores obtidos nas 
coletas. A continuidade do apoio aos projetos é fundamental, pois há muito material a ser processado 
ainda, mesmo que para outros agravos à saúde.
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No momento, o projeto, para sua continuidade, objetiva:

desenvolver e avaliar a utilização de métodos laboratoriais para o diagnóstico da han-•	
tavirose e arenavirose;
promover estudo sobre aspectos clínicos e epidemiológicos das infecções por hantaví-•	
rus pesquisando casos de infecção benigna por hantavírus e avaliando convalescentes 
da síndrome pulmonar e cardiovascular;
capturar e identificar roedores silvestres neles diagnosticando infecção por hantavírus •	
e arenavirus;
estudar a filogênese e a epidemiologia molecular de hantavírus causadores de infecção •	
humana e de roedores no Brasil; este objetivo encontra-se em andamento. 

3  “Produção de antígenos recombinantes de hantavírus: caracterização molecular e elaboração de 
kits de diagnóstico” 

Coordenador: Marcelo M. Brígido – UnB/DF

O projeto visa à caracterização do vírus causador da síndrome respiratória que provocou um surto no 
Distrito Federal em 2004. A motivação é de que se conhecendo o vírus poder-se-á montar formas mais 
rápidas e eficientes para sua detecção e diagnósticos. Vale lembrar que o vírus da síndrome respiratória, 
conhecido por hantavírus, tem uma progressão muito rápida no paciente, levando à morte em poucos 
dias. A detecção rápida e eficiente trará um ganho de qualidade no tratamento desta doença.

O projeto com desempenho global é bom, porém com algumas alterações em relação à proposta ante-
rior, conforme necessidade para poder executá-lo com eficiência. Foi necessário inicialmente caracterizar 
molecularmente a amostra do vírus envolvido no surto de DF para depois poder clonar o gene em Pichia 
pastoris. Resultados sobre a eficiência do produto ainda não estão disponíveis.

4  “expressão da nucleoproteína do hantavírus em baculovírus visando sua utilização como antíge-
nos em testes diagnósticos” 

Coordenador: José Luiz Caldas. Wolff – UMC/SP 

O objetivo deste trabalho é a produção de nucleoproteína de hantavírus para ser utilizada como antí-
geno em kits de diagnóstico. Para este fim, foi proposta a utilização do sistema baculovírus de expressão. 
Dessa forma construiu-se três recombinantes com características diferentes. Um desses recombinantes 
expressa a nucleoproteína na sua forma original, sem nenhuma modificação. Nos outros dois recombi-
nantes, introduziram-se modificações que podem tornar o sistema de produção e de purificação mais efi-
ciente.

Neste período de trabalho foi realizada a primeira etapa do projeto que consiste na construção dos 
três baculovírus recombinantes. A realização desta etapa envolveu a construção dos vetores de transfe-
rência, a co-transfecção de DNA destes vetores e de DNA viral em células de insetos em cultura, a con-
firmação e a seleção dos baculovírus recombinantes. No momento, os baculovírus construídos e confir-
mando a expressão da proteína recombinante estão sendo purificados.   

Até o final do projeto, pretende-se analisar o reconhecimento da nucleoproteína recombinante por 
anticorpos usando à técnica de Western blot e comparar as três estratégias utilizadas para a produção da 
proteína.

A viabilidade de um produto poderá se estabelecer após os testes de analise da proteína recombinan-
te como antígeno.
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5  “uso e ocupação do solo associados à hantavirose em regiões de risco no estado de são Paulo”  

Coordenadora: Maria Rita C. Donalísio – Unicamp/SP

Este projeto se propõe estudar os padrões ecológicos da paisagem em seis áreas de transmissão da do-
ença no estado, nos municípios de: São Carlos, Juquitiba, Cássia dos Coqueiros, Aguaí, Tupi Paulista e 
Mogi das Cruzes. Analisar os tipos de culturas agrícolas e atividades pastoris, a proximidade de matas, os 
desmatamentos, a urbanização, a pluviosidade e as temperaturas nos seis municípios onde houve ocor-
rência de casos humanos de hantavirose, nos anos específicos de transmissão. Para tanto, são utilizadas 
imagens do satélite Landsat, de cada cena de estudo, nos anos de ocorrência, as quais são recortadas com 
a dimensão de cinco quilômetros ao redor do local provável de transmissão. As imagens são processadas, 
recodificadas e transformadas em mapas temáticos com os tipos de culturas e usos do solo, com a ajuda 
de programa de informática “Spring” desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A visita aos locais de ocorrência foi necessária para checar e validar a interpretação final das imagens 
no computador. Os mapas são analisados junto com informações climáticas, como temperaturas (média, 
mínima) e pluviosidade nos locais e nas datas de transmissão. Podem sugerir padrões ecológicos que fa-
cilitem a sobrevivência e proliferação de reservatórios animais da hantavirose, que são algumas espécies 
específicas de roedores silvestres, ou indicar os ambientes agrícolas, pastoris ou de lazer que favoreçam a 
infecção humana.

Em uma perspectiva multidisciplinar, este trabalho se propõe contribuir para uma maior compreen-
são sobre a ecologia da hantavirose e de seus reservatórios e identificação mais precisa de situações de 
risco. Também se pretende chamar a atenção para a incorporação de informações geográficas e climáti-
cas nas rotinas de investigação de doenças por parte das equipes de vigilância epidemiológica e controle 
de zoonoses.

6  “Detecção e caracterização de hantavírus em roedores silvestres capturados em áreas de ocorrên-
cia da síndrome pulmonar por hantavírus e em áreas sem relato de casos no brasil” 

Coordenadora: Elba S. Lemos – IOC/ Fiocruz/RJ

O projeto tem como objetivo principal identificar espécies de roedores envolvidos na manutenção do 
vírus na natureza, fornecendo informações que auxiliem na vigilância epidemiológica de uma doença de 
alta letalidade. 

Os resultados preliminares mostram a existência de roedores infectados por hantavírus, seja por testes 
sorológicos (Elisa) e/ou por testes moleculares nas áreas de estudo, que inclui os estados de Santa Catari-
na, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. 

Até o momento, neste trabalho, a infecção por hantavírus foi detectada nas seguintes espécies: Oli-
goryzomys nigripes, Oligoryzomys sp, Akodon montensis, Akodon sp, Oryzomys megacephalus e Rattus rat-
tus.

No Brasil, já foram descritos mais de 600 casos da SPH, em todos os estados da Região Sul, nos esta-
dos de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Pará, Amazonas, Bahia e Rio Grande 
do Norte (MS, 2006). 

Houve avanços teóricos determinando áreas com presença do hantavírus. Estes dados poderão ter im-
pacto imediato em ações do SUS.
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7  “caracterização molecular e análise filogenética dos hantavírus e arenavírus de ocorrência em 
resíduos de ecossistemas de mata atlântica no estado de são Paulo” 

Coordenador: Benedito Antônio Lopes da Fonseca – IAL/SES/SP

Dentro do projeto, na temática dos arenavírus, a maior perspectiva, e ao mesmo tempo maior desafio 
é determinar o reservatório natural do vírus Sabia.

As atividades de campo têm possibilitado a captura de uma amostra diversa e expressiva dentro dos 
ambientes estudados, e é possível que entre estes roedores capturados, exista algum que esteja infectado 
pelo arenavírus. Para tanto, se tem concentrado esforços nas regiões circunvizinhas ao local de ocorrên-
cia dos casos humanos, e as coletas futuras irão contribuir com amostras que incrementarão o esforço em 
encontrar um roedor infectado e obter seqüências genômicas do vírus. No entanto, dada a natureza do 
vírus, com a ocorrência esporádica e isolada dos casos e a falta de parâmetros que indiquem um provável 
reservatório entre tantas espécies de roedores, essa descoberta também se caracteriza como um grande 
desafio, dadas as dificuldades inerentes à atividade. Até o momento, os resultados não foram indicativos, 
no entanto, há que se considerar que o estudo de arenavírus ainda está em andamento, estando em análi-
se as amostras provenientes da segunda e terceira expedições de campo. Já em relação aos hantavírus, os 
resultados até o momento têm gerado expectativas em relação aos vírus circulantes nos municípios es-
tudados.

Os avanços principais que podem ser relatados são a rica coleta de roedores obtida nas quatro expedi-
ções realizadas. As sorologias preliminares confirmam a presença do hantavírus e a caracterização como 
sendo o vírus Araraquara a amostra circulante. A divulgação cientifica, até o presente momento, foram 
em dois resumos para congresso. Salienta-se o amplo envolvimento em formação de pessoal.

8  “inquérito sorológico e epidemiológico de hantaviroses no Nordeste do brasil” 

Coordenadora: Gerlane Tavares de Souza – CpqAM/PE

O Centro de Pesquisas Ageu Magalhães possui um serviço de referência nacional em peste (SNP), do-
ença que apresenta algumas semelhanças com as hantaviroses, por acometer roedores e possuir caráter 
ocupacional. Ao contrário das hantaviroses, que aparentemente não causam doença nos roedores, a peste 
causa doença grave tanto nos humanos quanto nos roedores. 

Em virtude da experiência da equipe do SNP no manejo de roedores, propôs-se realizar uma investi-
gação da prevalência de infecção por hantavírus nos roedores e nos profissionais que lidam com roedo-
res nas atividades de vigilância nas áreas de peste dos estados do Nordeste: Pernambuco, Paraíba, Ceará, 
Bahia e Rio Grande do Norte. Durante dois anos serão coletadas amostras de soros dos roedores captura-
dos nas ações de vigilância nas áreas endêmicas de peste e dos profissionais que atuam na captura desses 
animais. Os soros serão examinados por um método chamado “Elisa IgG” que permite a detecção de an-
ticorpos contra o vírus. Caso sejam encontradas amostras positivas, outras análises serão realizadas para 
identificar o tipo ou variante viral circulante na região.

Projeto com avaliação global regular com necessidade de intervenção do MS e CNPq para liberação 
do laboratório para início imediato das atividades propostas no projeto .

9  “Prevalência e fatores de risco para hantavirose na baixada ocidental Maranhense” 

Coordenador: Wellington S. Mendes – UFAM/AM

Os resultados do estudo sugerem que a infecção humana por hantavírus ocorre em toda a microrre-
gião da Baixada Ocidental Maranhense. Trata-se de uma população de mais de 400 mil pessoas em 21 
municípios. Embora seja possível que apenas a população residente em áreas rurais à beira dos campos 
alagados esteja expostas ao maior risco, trata-se, ainda assim, de um grande contingente populacional. 
O grande desafio será de implementar um programa de prevenção e controle das hantaviroses nesta mi-
crorregiões a despeito da precariedade dos serviços de saúde da região. 
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Os resultados iniciais desse estudo demonstraram infecção humana por hantavírus em todos os seis 
municípios investigados, sugerindo que a hantavirose pode estar ocorrendo em toda Baixada Ocidental 
Maranhense. No momento, estão sendo investigados os possíveis fatores que colocam a população em 
risco de se contaminar. Ao final do projeto, pretende-se implementar na região um programa de preven-
ção e de controle de doença humana por hantavírus.  

Os sistemas locais de laboratório deveriam ser estimulados a realizarem os testes sorológicos para 
hantavírus, reduzindo a dependência de centros maiores como IEC num processo de descentralização. 
Os resultados poderão ser imediatamente aplicados no sistema de vigilância e prevenção.

10  “caracterização molecular e biológica de Bunyavírus isolados no brasil”

Coordenador: Paulo César P. Ferreira – UFMG/MG 

O projeto tem como objetivo caracterizar os Bunyavírus do Grupo C (Apeu, Caraparu, Itaqui e Ma-
rituba) pela análise morfológica das partículas virais, do curso da infecção em camundongos e conheci-
mento do genoma. Este estudo permitirá o desenvolvimento de testes para o diagnóstico e ferramentas 
para se verificar a presença do vírus na população e possível produção de uma vacina. Isso poderá evitar 
o que aconteceu com o vírus da dengue, em que as medidas de saúde pública só foram tomadas após o 
aparecimento da doença. A busca do vírus na população antes que a doença se manifeste permitirá tomar 
medidas para prevenir que a doença se dissemine. 

Os resultados obtidos com os vírus Apeu, Caraparu, Itaqui e Marituba mostraram que estes vírus, 
como era de se esperar, apresentam um rearranjo significativo. As similaridades entre os vírus Caraparu, 
Itaqui e Marituba, em relação ao sequenciamento apontam para uma melhor caracterização biológica, já 
que as características antigênicas e morfológicas (ME) são distintas entre eles. A amostra de Apeu BeAn 
848 foi caracterizada, com base na seqüência dos segmentos S e M, como sendo um rearranjo do vírus 
Bunyawera, o que difere dos resultados do grupo do Evandro Chagas.

Os achados de seqüênciamento levaram a resultados que confirmam os vírus como Bunyavirus, mas 
com seqüências que sugerem recombinações. Estes vírus foram anteriormente caracerizados apenas so-
rologicamente.

avaliação geral das pesquisas apoiadas pelo Decit sobre hantavírus

Os quatro projetos na área de diagnóstico laboratorial e epidemiologia molecular podem ser avaliados 
com desempenho global bom e geração de dois produtos para uso imediato. 

Na área de ambientes e reservatórios, houve geração de novos conhecimentos na ecologia de roedores 
melhorando o mapeamento de hantavírus no Brasil. 

Na vigilância epidemiológica e epidemiologia um dos projetos tem problema pontual em relação à li-
beração de área técnica para execução do projeto. Sugerimos uma intervenção do CNPq/Decit junto à 
instituição.

compatibilização dos resultados e encaminhamentos

Após as apresentações, em reunião para avaliação dos dados obtidos, a equipe formada por consulto-
res, relatores e coordenadores de mesa sugeriu que as ações abaixo listadas possam ter prioridades na vi-
gilância e implementação de recursos, na tentativa de solucionar problemas mais urgentes da área.

Diagnóstico laboratorial e epidemiologia molecular

Sugestão de descentralização dos laboratórios para os Estados de SC e MT.•	
Localizar quais são as amostras circulantes no país.•	
Definir laboratórios para processar os roedores e que repassem à informação aos es-•	
tados.
Disponibilização de •	 kits para diagnóstico sorológico IBMP/PR.
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Sugestão da utilização da técnica do papel filtro.•	
ambientes e reservatórios

Formalizar estrutura para taxonomia dos roedores, formando grupos para identifica-•	
ção.
Os órgãos competentes devem dar subsídios ao Ibama referentes a hantavírus e roedo-•	
res, pois as exigências são rígidas demais, isso se dá pelo desconhecimento.
Sugestão de que os órgãos estaduais e federais entrem em contato com as universida-•	
des federais com os grupos de mastozoólogos, para que possamos ampliar as coletas e, 
dessa forma, conhecer os reservatórios de hantavírus que existe no Brasil.
Inclusão nos cursos da área da Saúde a disciplina de biossegurança.•	

Vigilância epidemiológica e epidemiologia

Importação da ribavirina pelo Ministério para verificar a eficácia em pacientes com •	
hantavírus.
Capacitações integradas entre as várias zoonoses e classes de profissionais.•	
Sugestões de realização de Anais do Workshop, com a aprovação dos pesquisadores.•	
Capacitação em investigação epidemiológica.•	
Estabelecer uma relação com Ministério do Trabalho por se tratar de um agravo ligado •	
à atividade profissional.
Recomendação de criar mecanismo para integração entre as vigilâncias: ambiental, •	
epidemiológica, sanitária. 
Recomendação da criação de uma co-vigilância nas áreas de peste e hantavírus. •	
Recomendação da importação de •	 kits que possui as quatro variantes virais, para a im-
plantação da vigilância para FHSR.

1.3  ACOMPANHAMENTO DAS PESQUISAS 

FOMENTADAS VIA FINEP NO ANO DE 2004
O Decit tem por missão, além das ações de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, ana-

lisar a abrangência e resolutividade dessas ações, e avaliar a pertinência da incorporação dos resultados/
produtos das pesquisas financiadas no sistema de saúde. Nessa perspectiva, elaborou-se uma proposta 
para acompanhamento dos projetos contratados em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) no ano de 2004:

O acompanhamento e a avaliação (A&A) dos projetos financiados compreende um conjunto de ati-
vidades, com o objetivo de comparar os resultados efetivamente alcançados com os objetivos original-
mente propostos, e analisar os impactos sanitários, sociais e econômicos resultantes das pesquisas. Nesse 
sentido, o Decit elaborou um formulário que permitiu a verificação do estágio em que se encontravam as 
pesquisas durante as avaliações realizadas in loco.

No ano de 2006 foram avaliados os seguintes projetos:

1  Marcapasso brasileiro

executor: Genius Instituto de Tecnologia      uF:  AM 

coordenador do Projeto: Cléber Deperon Giorgetti

antecedentes: foi realizada uma visita técnica em 8 de junho de 2006.

total do financiamento: R$1.718.151,40
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resultado: por ocasião da visita, foi possível observar que houve a definição das especificações iniciais 
dos blocos do circuito integrado (parte analógica) juntamente com a consultoria de microeletrônica para 
marca-passos. Foram especificados também os blocos necessários para o controle da parte analógica e 
comunicação com o gerenciador do sistema. A equipe de desenvolvimento deu início à modelagem do 
software do marca-passo em Linguagem de Modelagem Unificada (UML).

2  isolamento e identificação de compostos ativos de psidium guajava, vitis vinifera e bixa orellana

executor: Funcamp/Unicamp  uF: SP

coordenador do projeto: Vera Lúcia Garcia  Rehder  

antecedentes: foi realizada uma visita técnica em 11 de julho de 2006

total do financiamento: R$300.000,00

resultado: foi observada uma modificação no objetivo inicial da proposta no decorrer do desenvol-
vimento da pesquisa. Uma das três plantas propostas inicialmente para serem estudadas foi substituída a 
critério da ICT, sendo que a instituição financiadora não foi consultada antes de se proceder à modifica-
ção no escopo do projeto. A Bixa orellana (urucum) foi substituída por Passiflora Incarnata (maracujá) 
para o desenvolvimento de um fitoterápico com atividade calmante. A justificativa apresentada girou em 
torno da toxicidade encontrada nas frações das sementes de urucum.

3  Desenvolvimento do protótipo industrial de desfibrilador externo automático

executor: Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – PUC  uF: RS

coordenador do projeto: Rubem Dutra Ribeiro Fagundes

antecedentes: foi realizada uma visita técnica em 9 de junho de 2006.

total do financiamento: R$198.100,00

resultado: por ocasião da visita, verificou-se que até o presente momento encontram-se com os obje-
tivos parcialmente alcançados. Foram concluídas as etapas de desenvolvimento de protótipo de sistema 
desfibrilador bifásico. 

4  bcg Moreau – aperfeiçoamento de seu processo de produção e novas aplicações como recom-
binante e na fome de concentrado

executor: Fundação Ataulpho de Paiva                 uF: RJ

coordenador do projeto: Luiz Roberto Ribeiro Castello Branco

antecedentes: foi realizada uma visita técnica em 3 de outubro de 2006.

total do financiamento: R$1.500.000,00

resultado: o aperfeiçoamento do processo de produção do BCG Moreau voltado ao aumento de sua 
produtividade e à melhoria da qualidade do produto foi parcialmente concluído por meio de novos mé-
todos de acompanhamento da produção e controle de qualidade a serem desenvolvidos a partir dos da-
dos coletados do estudo do genoma.

O desenvolvimento de BCG Moreau recombinante para o uso como vacina polivalente infantil, via 
oral e intradérmica, teve como resultados uma vacina contra tuberculose utilizando dois antígenos do 
micobacterium tuberculosis em estudo pré-clínico, com previsão de estudos clínicos de fase 1 para o pró-
ximo ano.
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5  Desenvolvimento de metodologia (Nat) para detecção de ácido nucléico de HiV e HcV para ser 
utilizada em serviços de hemoterapia do país

executor: Fiotec/Fiocruz/Biomanguinhos/UFRJ  uF: RJ

coordenador do projeto: Akira Homma

antecedentes: foi realizada uma visita técnica em 29 de setembro de 2006.

total do financiamento: R$4.510.568,00

resultado: foi considerado que o projeto encontra-se em estágio de desenvolvimento adequado, in-
clusive com o registro de uma patente. A não aquisição de equipamentos é justificada pelo fato da coor-
denação do projeto ter decidido realizar visitas prévias e testes de equipamentos com os fornecedores, 
antes de se decidir pela aquisição dos mesmos.

6  rede piloto de telesaúde em oncologia fase ii

executor: Associação do laboratório de sistemas integráveis tecnológicos/Inca  uF: SP

coordenador do projeto: Marcelo Knorich Zuffo

antecedentes: foi realizada uma visita técnica em 12 de julho de 2006

total do financiamento: R$950.000,00

resultado: a expectativa é que até julho de 2007 todas as etapas propostas para a ampliação da Rede 
Onconet estejam concluídas.

1.4  PROJETOS FINANCIADOS PELO DECIT EM 

COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A UNESCO
Histórico

A Coordenação-Geral de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico vem acompanhando 35 
projetos em cooperação técnica com a Unesco por meio do Projeto 914 BRA2000. As pesquisas apoiadas 
abrangem as temáticas: memória da saúde pública no Brasil, tuberculose, dengue, proteção social no Bra-
sil, biblioteca virtual, pesquisa mundial, segurança alimentar, inclusão social de portador de deficiência, 
vacinas, avaliação tecnológica de tomografia, assistência oncológica entre outros.

Dos 35 projetos contratados, 18 foram selecionados através de editais em parceria com órgãos de fo-
mento à pesquisa, e os demais, por se tratarem de projetos estratégicos e prioritários, segundo a definição 
de temas da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS). 

objetivo

Cooperar técnica e financeiramente com órgãos e instituições, mediante a transferência de recursos 
para fomentar pesquisas em saúde, voltadas a atender temas discutidos na ANPPS.

resultados

Até outubro de 2006, foram concluídos sete projetos. Os demais se encontram em andamento e foram 
prorrogados até dezembro de 2006. 

Em 2005, iniciou-se o processo de avaliação parcial dos projetos em parceria com o CNPq por meio de se-
minários e formulários encaminhados aos coordenadores sobre a temática da dengue. Como alguns projetos 
tiveram suas vigências prorrogadas, e o prazo de entrega do relatório técnico final e a prestação de contas são 
de 30 dias após o término do projeto, está prevista a avaliação final dos mesmos, a partir de janeiro de 2007.
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Os resultados das atividades deverão contribuir para a consolidação da área de Ciência & Tecnologia 
em Saúde no país e a promoção do conhecimento científico tecnológico enquanto ferramentas para a to-
mada de decisão em saúde.

Projetos Finalizados em 2006

reDe tb – ProJeto: Vias metabólicas definidas e o desenvolvimento de drogas anti-tuberculose:

coordenador: Diógenes Santiago dos Santos

instituição: biacore

O projeto foi contemplado no Programa Instituto do Milênio – Rede Tb, que teve como estratégia bá-
sica a formação de uma Rede Brasileira de Pesquisa para inovação e desenvolvimento de novos produtos 
e estratégias para um efetivo controle de tuberculose no Brasil. 

Os recursos recebidos pela Unesco subsidiaram a importação de insumos para operacionalização da 
busca de inibidores de enzimas do bacilo da tuberculose, os quais poderão se transformar em potenciais 
medicamentos para o futuro. 

reDe tb – ProJeto: gestão da rede brasileira de Pesquisa em tuberculose

coordenador: Célio Lopes Silva

instituição: Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose

O projeto otimizou a infra-estrutura da Sede da Rede Tb, organizou e gerenciou os projetos e recursos 
relativos à mesma; assim como controlou a Integração da Rede e criou um centro de informática e capa-
citação de recursos humanos.

DeNgue – ProJeto: Desenvolvimento de índices de predição de risco de epidemias de dengue e 
padronização de novos métodos de amostragem de aedes aegypti:

coordenador: Álvaro Eduardo Eiras

instituição: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep)

O projeto foi financiado em parceria com o CNPq.  Além de trazer grandes contribuições para o país 
no desenvolvimento de novas metodologias de amostragens do mosquito Aedes aegypti, possibilitou as 
seguintes produções:

um artigo submetido ao Journal of American Mosquito Control;•	
dois artigos preparados para submissão no Jorurnal of Vector Ecology e•	
duas dissertações de mestrado (UFMG e Faculdade de Medicina em São José do Rio Preto/SP).•	

DeNgue – ProJeto: Dinâmica de transmissão da dengue e outras arboviroses em área rural e 
seus determinantes: estudo longitudinal na amazônia ocidental brasileira 

coordenador: Marcelo Urbano Ferreira

instituição: FUSP/Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo

A pesquisa possibilitou a quantificação de taxas basais de prevalência de diversos agravos à saúde e 
identificação de alvos potenciais de intervenção de saúde pública em uma coorte rural amazônica.

PesQuisa MuNDiaL – ProJeto: Pesquisa Mundial de saúde (PMs) no brasil: aspecto metodo-
lógico e análise de dados:

coordenadora: Célia Landmann Szwarcwald

instituição: Fiotec – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde.
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A pesquisa gerou seminários em Recife, a metodologia estatística e o uso de aplicativos para a análise 
de dados provenientes de pesquisas com desenhos complexos de amostragem, além de 12 artigos com-
pletos de alta relevância para o SUS, a serem publicados em suplemento especial da revista de saúde pú-
blica com o título “World Health Survey, 2003”, nos temas abaixo relacionados:

determinantes sociodemográficos da auto-avaliação da saúde no Brasil;•	
pesquisa mundial de saúde: relato da experiência de campo no Brasil;•	
característica sociodemográfica, cobertura de tratamento e auto-avaliação da saúde •	
dos indivíduos com seis doenças crônicas auto-referidas no Brasil, 2003;
indicadores do consumo de frutas e hortaliças na população adulta brasileira (2003);•	
aspectos de amostragem da pesquisa mundial de saúde no Brasil;•	
característica do acesso e da utilização de medicamentos na população brasileira, •	
2003;
percepção do estado de saúde da população brasileira em 2003: resultados da pesquisa •	
mundial de saúde;
uso e financiamento público e privado de serviços de saúde no Brasil;•	
estilo de vida saudável e acesso aos exames periódicos de saúde entre as mulheres bra-•	
sileiras;
satisfação dos usuários com assistência de saúde no Brasil, 2003;•	
expectativa de vida saudável no Brasil: uma aplicação do Método de Sullivan;•	
o estado do ânimo do brasileiro: influência do contexto socioeconômico.•	

seguraNÇa aLiMeNtar – ProJeto: Validação de metodologia e de instrumento de coleta de 
informação para análise da segurança/insegurança alimentar

coordenadora: Ana Maria Corrêa Segall

instituição: Funcamp – Unicamp

O estudo proporcionou a adequação e validação de instrumento de pesquisa cientificamente testado 
para avaliar e acompanhar o impacto nas famílias, com indicadores diretos das políticas sociais voltadas 
ao combate à fome e à miséria. 

O processo de validação urbano-rural descrito resultou em um questionário único, de fácil aplicação, 
adequado para avaliação da segurança e insegurança alimentar de famílias brasileiras em qualquer des-
tes contextos. Este instrumento poderá ser incorporado aos inquéritos populacionais nacionais e em pes-
quisas locais. 

iMiP – ProJeto: ensaio clínico fase i/ii com vacina candidata contendo células dendríticas au-
tólogas carreadoras de HiV autólogos inativados, em pacientes infectados pelo HiV, assintomáticos e 
virgens de tratamento antirretroviral 

coordenador: Luiz Cláudio Arraes de Alencar

instituição: Instituto Materno-Infantil de Pernambuco

O projeto objetivou avaliar pacientes infectados pelo vírus HIV, a segurança e a atividade antiviral de 
três doses de uma vacina terapêutica, preparar CDs carreadores de HIV inativado em isolados autólogos, 
tendo em vista que a falência persistente na resposta imune anti-HIV em indivíduos infectados, tratados 
ou não, pode ser causada por um resultado de distúrbio na função das células apresentadoras de antíge-
nos em tecidos e órgãos linfóides cronicamente imune-ativados.
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2  Criação do Sistema Nacional de Inovação em Saúde

2.1 PROJETO INOVACINA
O Projeto Inovacina foi instituído no Ministério da Saúde com a Portaria GM n.º 972, de 3 de maio de 

2006. Um dos mais arrojados programas já iniciados no Sistema Único da Saúde, o Inovacina tem por fi-
nalidade criar condições para alcançar a auto-suficiência nacional na produção das vacinas incluídas no 
Programa Nacional de Imunização (PNI). Junto com o programa foi criada, pela portaria GM n.º 973, 
de 3 de maio de 2006, a Câmara Técnica de Imunobiológicos, sob coordenação da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, com o objetivo estruturar a gestão do programa.

O objetivo do Inovacina é, em última instância, garantir ao Brasil auto-suficiência na área. Nesse sen-
tido, o Ministério da Saúde trabalha com a projeção de que, em 2008, o Brasil produza 100% das doses 
que utiliza contra a poliomielite, além de, até o fim deste ano, torne-se auto-suficiente na produção de va-
cinas contra vírus pandêmicos. 

Desse modo, a expectativa é que o programa tenha forte impacto sobre a economia brasileira, pois per-
mitirá a redução do gasto com importações de vacinas na ordem de cerca de R$750 milhões, além de am-
pliar em médio prazo a inserção dos produtores públicos no mercado internacional de imunobiológicos.

A Câmara Técnica de Imunobiológicos (CT-Imuno) está composta pela Secretaria de Ciência, Tecno-
logia e Insumos Estratégicos, pela Secretaria de Vigilância em Saúde, pela Secretaria de Atenção à Saúde, 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Fundação Instituto Oswaldo Cruz, pela Biomangui-
nhos, pela Fundação Ataulpho de Paiva, pelo Instituto Butantan e pelo Instituto de Tecnologia do Para-
ná (Tecpar). 

A Câmara foi instalada pelo Exmo. Sr. Ministro da Saúde, em setembro deste ano. Durante os traba-
lhos, foi apresentado o parque tecnológico das instituições envolvidas e discutidas questões estratégicas 
dos imunobiológicos relacionadas aos objetivos do SUS e à política industrial do país. 

Em sua primeira reunião, a CT-Imuno estabeleceu que sua agenda bimensal se organizará em torno dos 
seguintes eixos: formular estratégias em pesquisa, planejar o desenvolvimento, a inovação em saúde, a pro-
dução, a comercialização e a avaliação de preços de imunobiológicos, além de estudar a qualidade e a sus-
tentabilidade econômica dos projetos a serem desenvolvidos pelo Inovacina. Na ocasião, também foram 
definidas as bases para seu regimento interno e para a constituição de grupos técnicos consultivos.

O Projeto Inovacina, em 2006, contou com cerca de R$16 milhões para a realização de pesquisas e 
adequação de laboratórios públicos e privados.    

2.2 EDITAIS TEMÁTICOS DE PESQUISA PARA INOVAÇÃO

tabela 11 – Distribuição dos projetos qualificados e recursos investidos por editais temáticos de pes-
quisa para inovação  cooperação técnica Decit/cNPq, 2006

edital Demanda 
bruta

Projetos 
aprovados

Valor total 
(r$)

Fármacos e insumos farmacêuticos 
a partir de algas marinhas 18 4 2.988.169,39

Desenvolvimento e inovação tecnológica voltada 
à ampliação e consolidação do Programa Rede 
Nordeste de Biotecnologia (Renorbio)

41 18 12.732.147,33

TOTAL 59 22 15.720.316,72

Fonte: Decit/SCTIE/MS.
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2.2.1  Edital Fármacos e Insumos Farmacêuticos a partir de Algas Marinhas 1

objetivo 

Apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento de fármacos e insumos farmacêuticos diversificados, a 
partir de algas marinhas com potencial terapêutico.

Linhas de apoio 

Projetos de pesquisa e desenvolvimento de fármacos e insumos farmacêuticos, a partir de algas mari-
nhas, envolvendo:

alvos moleculares e vias regulatórias em doenças de importância nacional;•	
desenvolvimento e uso de novas bibliotecas, biologia estrutural, proteômica e modela-•	
gem molecular computacional no desenvolvimento de fármacos;
isolamento e caracterização química de princípios ativos com potencial terapêutico;•	
desenvolvimento e uso de fármacos;•	
sistemas inovadores de triagem (•	 screening), incluindo aspectos de engenharia tecidual; 
desenvolvimento e uso de modelos pré-clínicos para o teste do racional da triagem •	
(screening) de produtos naturais.

seleção dos projetos

Em 22 de agosto, foi realizado o julgamento do Edital n.º 010/2006, pelo seguinte comitê temático: 
Suely Vilela Sampaio (USP/SP), eleita coordenadora, Manassés Claudino Fonteles (UFCE/CE), Amélia 
Teresinha Henriques (UFRS/RS), Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro (UFRJ/RJ) e Ângelo Giovani Rodri-
gues (MS).

As propostas foram avaliadas quanto aos aspectos formais de atendimento às normas e julgadas pelos 
critérios estabelecidos no edital, utilizando-se um formulário padrão, considerando-se a análise prévia 
dos pareceristas ad hoc. 

Na distribuição regional das propostas submetidas, verificou-se que a Região Sudeste foi responsável por 
39% do total da demanda, a Nordeste por 28%, a Sul por 22% e Norte e Centro-Oeste por 5,5% cada uma.

O comitê avaliou primeiramente as propostas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste enquadra-
das (04), buscando atender à recomendação de que pelo menos 30% do valor global da demanda privile-
giasse essas regiões. 

Os recursos solicitados foram da ordem de R$14.487.423,58, sendo 48,5% para capital, 38,5% para 
custeio e 13% para bolsas.

resultados

Do total de 18 propostas submetidas, seis foram consideradas não enquadradas, por estar em desacor-
do com algum item do edital.

Das 12 propostas enquadradas, três foram recomendadas com Prioridade 1 (P1) e três como Priori-
dade 2 (P2). As outras seis propostas foram qualificadas como não recomendadas por não apresentar os 
critérios descritos no item 4.3.1 do edital.

Projetos aprovados em prioridade 1, os recursos alocados foram de: P1.1 R$760.00,00; P1.2 
R$750.000,00; e P1.3 R$ 760.00,00, totalizando R$2.270.000,00.

As recomendadas com prioridade 1 foram todas da Região Sudeste. As recomendadas com prioridade 
2 são das regiões Nordeste, Sudeste e Sul.

1 MCT/CNPq/MS-SCTIE-Decit/CT-Saúde n.º 010/2006
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Os projetos contemplados/recomendados utilizaram 100% do valor global da demanda, e todos so-
freram cortes orçamentários, o que permitiu incluir um projeto recomendado com prioridade 2, com re-
cursos de R$730.000,00, da Região Nordeste.

O comitê avaliou as propostas, em geral, como pouco focadas nos objetivos do edital, e, sendo pesqui-
sas básicas, com pequenas possibilidades de obtenção de um produto com potencialidades para a gera-
ção de fármacos e/ou insumos farmacêuticos. Algumas propostas apresentaram objetivos excessivamen-
te amplos e dificilmente alcançáveis dentro da vigência estabelecida pelo edital (dois anos).

tabela 12 – relação de projetos aprovados no edital de Fármacos e insumos Farmacêuticos a partir de 
algas Marinhas  Decit, 2006

Nome título do projeto inst uF total (r$)

Paulo Antônio de 
Souza Mourão

Novos fármacos a partir de algas 
marinhas multicelulares: efeitos em 
doenças trombóticas e virais

UFRJ RJ 760.000,00

Mauro Martins 
Teixeira

Estudo da alga Lithothamnium calcareum 
no desenvolvimento de novos fármacos UFMG MG 750.000,00

Pio Colepicolo 
Neto

Algas marinhas da costa brasileira: isolamento 
e caracterização de micosporinas e de 
substâncias com atividade antiinflamatória, 
antioxidante e antibacteriana

USP SP 760.000,00

José Maria 
Barbosa Filho Rede Interinstitucional de Algas Bentônicas UFPB PB 730.000,00

totaL 3 000 000,00

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

2.2.2 Edital de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica Voltados à Ampliação 
e Consolidação do Programa Rede Nordeste de Biotecnologia – Renorbio2 

objetivo

Apoiar projetos inovadores, reunindo instituições integradas em rede, no âmbito do Programa Renor-
bio, mediante a seleção de propostas que visem ao desenvolvimento de produtos e/ou processos biotec-
nológicos relevantes, com qualificação de recursos humanos necessários ao desenvolvimento e à amplia-
ção da base tecnológica da Região Nordeste. 

O Programa Renorbio objetiva acelerar o processo de desenvolvimento da região Nordeste, integran-
do esforços de formação de recursos humanos ao desenvolvimento científico e tecnológico, com a parti-
cipação efetiva de instituições onde a biotecnologia tem liderança. Por meio do estabelecimento da rede, 
articulando diversos setores da sociedade, busca-se ampliar a massa crítica de pesquisadores, que pos-
sam atuar como multiplicadores na geração de emprego para profissionais altamente qualificados e au-
mento da qualidade e relevância da produção científica e tecnológica em áreas relacionadas à biotecnolo-
gia, bem como, sua transferência para a indústria.

O lançamento deste edital surgiu de uma demanda do Fundo Setorial de Saúde ao Ministério de Ciên-
cia e Tecnologia e teve o apoio financeiro do Decit. 

2 MCT-CNPq/MS-SCTIE-DECIT/CT-Biotecnologia/CT-Saúde n.º 31/2006
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objetivos específicos

Fomentar grupos de pesquisa da Região Nordeste e do Estado do Espírito Santo, cujos •	
projetos estejam em fase final de desenvolvimento de produto ou processo biotecnoló-
gico, a fim de propiciar a sua produção industrial a curto e médio prazos.
Fomentar grupos de pesquisa da Região Nordeste e do Estado do Espírito Santo, cujos •	
projetos se encontrem em fase inicial ou intermediária de desenvolvimento de produto 
ou processo biotecnológico.
Fomentar a integração de outros grupos de pesquisa às redes já financiadas pelo Pro-•	
grama Renorbio, cujos projetos estejam em qualquer fase de desenvolvimento de pro-
duto ou processo biotecnológico.
Propiciar a formação de recursos humanos em biotecnologia, com qualidade e rele-•	
vância crescentes, bem como a capacitação adequada às atividades de pesquisa, desen-
volvimento e inovação (PD&I) na Região Nordeste e no Estado do Espírito Santo.

atividades desenvolvidas

Em 1.º de setembro, foi realizado o julgamento do edital. O comitê temático foi composto por: Carlos 
Alberto Moreira Filho (USP), eleito coordenador, Antônio Carlos Campos de Carvalho (UFRJ), Luiz Fer-
nando Reis (I. Ludwig), Luiz Juliano Neto (Unifesp), Lewis Greene (USP/RP).

Participaram como representantes do Ministério da Saúde Angélica Miranda e Rutnéia Pessanha, e, 
como representantes do CNPq, Sérgio Lessa e Cláudio Cunha.

Linhas de apoio/temas

Serão apoiados projetos focados no desenvolvimento de produtos ou processos tecnológicos inova-
dores, na área de biotecnologia, cujas atividades propostas estejam inseridas em uma ou mais das linhas 
temáticas aqui listadas: Tema 1: Agropecuária; Tema 2: Saúde; Tema 3: Biotecnologia Industrial e Tema 
4: Recursos Naturais.

Foram submetidas 41 propostas submetidas, das quais oito foram consideradas como não enquadra-
das pela Área Técnica do CNPq.

Na distribuição por estado das propostas submetidas, verifica-se que a maior proporção de propostas 
foi proveniente da Bahia com 26,8% do total da demanda, seguida de Pernambuco com 22%, Ceará com 
19,5%, Rio Grande do Norte com 12,2%, Piauí e Sergipe com 5% cada. Os demais estados (AL, DF, ES e 
PB) apresentaram apenas uma proposta, representando 2,4% cada um deles.

Os recursos solicitados para este edital foram da ordem de R$60.847.722,70; sendo deste total 21,7% 
solicitados para capital, 57,5% para custeio e 20,8% para bolsas.

Metodologia

As propostas foram, inicialmente, avaliadas quanto aos aspectos formais de atendimento às normas 
do edital. Em seguida, foram julgadas de acordo com os critérios estabelecidos no edital, bem como exa-
minadas à luz da análise prévia pelos pareceristas ad hoc.

Na análise global das propostas, os membros do comitê consideraram a capacidade do projeto de de-
senvolver produto ou processo biotecnológico relevante e de qualificar os recursos humanos necessários 
ao desenvolvimento e à ampliação da base tecnológica da Região Nordeste e do Estado do Espírito Santo. 
Foi considerado ponto positivo a existência de consórcio com o setor empresarial envolvendo aporte de 
recursos de contrapartida.

Para a análise das propostas foi utilizado um “Formulário de Avaliação – Comitê Temático” contendo 
os critérios descritos a seguir:
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tabela 13 – critérios de análise e julgamento das propostas  edital renorbio  Decit, 2006

critérios de análise e julgamento de mérito e relevância: (1) fraco a (5) excelente Peso
1. Consistência da proposta em relação aos princípios, aos objetivos e às diretrizes do edital. 3
2. Coerência entre os objetivos, metodologia, resultados esperados e cronograma de execução. 3
3. Compatibilidade da infra-estrutura e da equipe executora com a programação do projeto. 2
4. Competência, experiência e adequação da equipe. 2
5. Compatibilidade do orçamento aos objetivos. 2
6. Viabilidade técnica e econômica da proposta em relação ao orçamento proposto. 3
7. Potencial para geração de produto ou processo tecnológico inovador. 3
8. Relevância da proposta frente a problemas regionais e/ou nacionais. 1
9. Ausência de impacto ambiental negativo previsível. 1

10. Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade da equipe participante do projeto. 1

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

resultados

Na avaliação das propostas submetidas a este edital, o CT identificou poucos projetos adequadamen-
te formulados considerando-se o escopo da chamada. A maioria das propostas apresentava um número 
excessivo de objetivos, muitas vezes incoerentes ou pouco fundamentados cientificamente. Além disso, 
eram, em sua maioria, pesquisas básicas, com pequenas possibilidades de geração de produtos e proces-
sos biotecnológicos.

Das propostas aprovadas, três são do Estado do Ceará, duas de Pernambuco, uma da Bahia e outra do 
Rio Grande do Norte.

A maioria dos projetos aprovados sofreu cortes orçamentários. Os membros do comitê consideraram 
que os orçamentos apresentaram valores muito elevados em relação às reais necessidades de cada pro-
posta. Esse aspecto é ainda mais grave quando se verifica que alguns proponentes já haviam sido contem-
plados em editais recentes para realizar projetos similares ou idênticos. Dessa forma, do total de recursos 
alocados 16% foram destinados para capital, 66,5% para custeio e 17,5% para bolsa.

Entre os projetos aprovados, três correspondem à linha temática de saúde humana e serão fomen-
tados com recursos advindos do Ministério da Saúde (MS), atendendo ao edital que determina que os 
R$5.000.000,00 oriundos do MS serão exclusivamente para apoio aos projetos focados no desenvolvi-
mento de produtos ou processos biotecnológicos inovadores, na área da biotecnologia, compreendidos 
no “Tema II: Saúde”.

Cabe ressaltar que o Ministério da Saúde não irá custear bolsas, portanto, os valores discriminados 
compreendem a somatória de capital e custeio.



114

tabela 14 – relação de projetos aprovados no edital renorbio  Decit, 2006

coordenador título do projeto iNst uF Valor total 
(r$)

Hélio Almeida 
Burity

Biofertilizantes de rochas fosfatada e 
potássica com Acidthiobacillus IPA PE 540.000,00

Surama Freitas 
Zanini

Estudo prospectivo sobre o uso de 
óleo de aroeira vermelha (Schinus 
terebinthifolius Raddi) na dieta animal

UFES ES 196.804,08

Mitermayer 
Galvão dos Reis

Desenvolvimento de um teste rápido 
para o diagnóstico da leptospirose CPqGM BA 600.000,00

Gorete Ribeiro 
de Macedo

Desenvolvimento de bioprocessos 
para agregação de valor a residuos 
industriais do Nordeste

UFRN RN 450.000,00

Benildo Sousa 
Cavada

Lectinas como insumos biotecnológicos: 
da bioprospecção a comercialização UFC CE 999.999,76

Lucymara 
Fassarella 
Agnez Lima

Prospecção de novos genes com 
potencial biotecnológico UFRN RN 999.767,20

Ricardo Ribeiro 
dos Santos

Desenvolvimento de protocolos 
terapêuticos com células-tronco para 
o tratamento de doenças degenerativas 
e traumáticas: aplicações em medicina 
humana e veterinária e em odontologia

CPqGM BA 999.918,29

Sílvia Regina 
Batistuzzo de 
Medeiros

Funcionalização de superfícies para 
potencialização de células-tronco: 
aplicações biotecnológicas

UFRN RN 997.267,20

Norma Maria 
Barros Benevides

Compostos bioativos de algas marinhas: bases 
moleculares, implicações terapêutica e industrial UFC CE 989.090,00

Rosa Amália 
Fireman Dutra Rede Nordeste para produção de biossensores UPE PE 654.462,80

Carlos Henrique 
Nery Costa

Identificação de bioprodutos de Leishmania 
chagasi através de estratégia genotípica, 
genômica e de expressão gênica

UFPI PI 499.933,85

José Ricardo 
de Figueiredo

Desenvolvimento de meio de cultivo in 
vitro para o crescimento e maturação de 
oocitos inclusos em folículos pré-antrais 
para produção de embriões caprinos

UECE CE 600.000,00

Willy Beçak

Desenvolvimento e avaliação de 
estratégias vacinais contra o papilomavírus 
bovino, baseadas em virus-like 
particles e imunização genética

UFPE PE 1.976.101,44

continua
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coordenador título do projeto iNst uF Valor total 
(r$)

Lain Carlos 
Pontes de 
Carvalho

Aplicação de um novo vetor vacinal genético 
e avaliação de antígenos recombinantes para 
o desenvolvimento de vacinas contra doenças 
causadas por patógenos intracelulares

CPqGM BA 941.501,36

Thalles Barbosa 
Grangeiro

Prospecção de genes da Chromobacterium 
violaceum com potencial biotecnológico no 
controle de pragas e doenças agrícolas

UFC CE 672.753,40

Lindete Míria 
Vieira Martins

Programa integrado de biotecnologia para 
inoculação do feijão-caupi com estirpes de 
rizobios utilizando veículo alternativo a turfa

UNEB BA 310.550,96

Márcio Viana 
Ramos

Desenvolvimento fitoterápico do látex da planta 
medicinal Calotropis procera (Ait.) R.Br. UFC CE 104.000,00

Patrícia Sampaio 
Tavares Veras

Controle da leishmaniose víscera 
validação de ensaio in vitro para avaliar 
a eficácia de candidatos à vacina

CPqGM BA 199.997,00

TOTAL APROVADO 12.732.147,33

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

2.2.3 Carta-Convite de Produtos Terapêuticos e Diagnósticos3

objetivos

Selecionar projetos que permitissem a implementação de atividades de desenvolvimento tecnológi-
co e inovação em duas vertentes principais: uma em fármacos e medicamentos, e outra em insumos, 
equipamentos e reativos (kits) para diagnóstico. Esse edital priorizou a seleção de propostas de interesse 
de empresas brasileiras, de modo a estimular a parceria e a interação destas empresas com Instituições 
Científicas e Tecnológicas (ICTs).

atividades desenvolvidas

a) Elaboração do edital
b) Definição das prioridades para fármacos e medicamentos

As prioridades para fármacos e medicamentos foram definidas pelo grupo temático de fármacos du-
rante a Oficina Prioridades de Pesquisa em Saúde, realizada pelo Decit nos dias 8 e 9 de março de 2006. 
Como previsto na metodologia adotada na oficina, os resultados do trabalho desse grupo foram apresen-
tados e aprovados na plenária final do evento.

Participaram do grupo temático: Moisés Goldbaum (SCTIE/MS); José Seixas Lourenço e Carcílio 
Franco (Decit/SCTIE/MS); Manoel Roberto da Cruz Santos, Cláudia Cunha e Ângelo Rodrigues (DAF/
SCTIE/MS); José Luís Telles e Eliane Cortês (SAS/MS); Maura Pacheco e Simone Paiva (Finep); Allan 
Kardec de Lima, Sofhia Daher, Belmiro Salles e Laura Campos (CNPq/MCT); Luís A Barreto de Castro 
(MCT); Adriana Diaféria (ABDI). 

3 MCT/MS/Finep – Ação Transversal – Cooperação ICTS/Empresas n.° 08/2006

continuação
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c) Definição das prioridades para kits diagnósticos

A definição dos focos prioritários para o edital de kits diagnósticos – abrangendo pesquisa, desenvol-
vimento e inovação de produtos diagnósticos para a área da Saúde – foi realizada no dia 28 de novem-
bro de 2005, em evento que reuniu especialistas, pesquisadores e gestores na Fiocruz/RJ. Participaram 
dessa reunião: José Carvalheiro e Carlos Morel (Fiocruz), Adelaide Antunes, Simone Alencar e Cláudia 
Canongia (UFRJ), Carmem Romero (Projeto Inovação Fiocruz), Antônio Ferreira e Ricardo Galler (Bio-
Manguinhos), Marco Aurélio Krieger (IBMP/PR); Angélica Pontes, Ana Paula Reche Corrêa e Itajaí Al-
buquerque (Decit/SCTIE/MS).

Como subsídio às discussões para a identificação das prioridades de fomento na área de kits diagnós-
ticos, foi apresentado o trabalho Prospecção tecnológica nacional em reagentes para diagnóstico no âmbito 
da saúde pública, realizado para o Projeto Inovação em Saúde com o objetivo de detectar oportunidades 
de desenvolvimento de reagentes de diagnósticos laboratoriais que atendem as doenças transmissíveis 
– controle de sangue: aids, citomegalovírus, dengue, doença de Chagas, filariose, hepatites virais, her-
pes, HTLV I e II, leishmaniose, leptospirose, malária, rubéola, sarampo, sífilis, toxoplasmose. Esse estu-
do apresentou três abordagens – visão de mercado, visão de desenvolvimento e visão de inovação –, cada 
uma delas identificando variáveis importantes no contexto atual da área de reativos diagnósticos.

O principal objetivo identificado foi selecionar propostas que, em parcerias dos setores público e pri-
vado, estimulassem a produção nacional de insumos e reativos para diagnóstico em doenças de impac-
to econômico ou doenças negligenciadas, tendo em vista o abastecimento do sistema público de saúde. 
Nessa linha, algumas considerações refinaram a primeira seleção de prioridades. Além da avaliação e 
identificação dos aspectos mais relevantes para cada uma das doenças, a listagem de doenças foi lapida-
da atentando-se para a capacidade dos possíveis proponentes em desenvolver produtos competitivos no 
mercado nacional. Como a maioria das instituições de pesquisa e desenvolvimento não tem capacida-
de de competir com grandes empresas, é fato que as doenças negligenciadas representam um nicho mais 
acessível de mercado a ser ocupado pela indústria nacional, o que remete à necessidade de obtenção da 
tecnologia por meio do estabelecimento de parcerias com pequenas empresas, de forma a suprir o mer-
cado do setor público de saúde. Nessa estratégia, identificou-se a necessidade de desenvolver competên-
cias voltadas à gestão de negócios no setor público, para a qual devem ser treinadas pessoas capazes de 
negociar e utilizar o poder público de compra para construir e fortalecer a capacidade nacional, buscan-
do a autonomia na produção.

Os eixos identificados para o estabelecimento da lógica de apoio foram: doenças, tecnologia, etapa de 
desenvolvimento, equipamentos e gestão de negócios. No que se refere à proposta de edital, esses eixos 
foram considerados em seu conjunto para que não houvesse descompasso ou descontinuidade do desen-
volvimento tecnológico, o que poderia acontecer caso apenas um dos eixos fosse apoiado. Aprofundan-
do o recorte para o edital, a especificação dos alvos para investimento foi centrada no desenvolvimento 
tecnológico e produção de insumos, equipamentos e reativos diagnósticos para ensaios enzimáticos, en-
saios moleculares e testes rápidos, com foco nas prioridades sanitárias referentes às seguintes doenças:

negligenciadas•	 : dengue, tuberculose, leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral, 
leptospirose e malária; 
de grande impacto nos gastos públicos: aids, citomegalovírus, hepatite B, hepatite C, •	
toxoplasmose, rubéola e sífilis.

Optou-se pela demanda livre de projetos para insumos e equipamentos, com a exigência de que fos-
sem privilegiados apenas os que estivessem em nível mais avançado. A intenção era concentrar a inicia-
tiva em produtos e também em equipamentos para dar suporte a esses produtos, aspecto que deveria ser 
analisado pelos especialistas no julgamento das propostas apresentadas no edital.

características do edital

O edital apresentou como objeto dois temas com lógicas distintas – fármacos/medicamentos e kits 
diagnósticos, o que decorreu da necessidade de otimizar a capacidade operacional. Apesar da maior 
complexidade desse modelo, ele disponibilizou mecanismos que permitiram maior qualificação do pro-
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cesso seletivo, assim como maior eficácia na seleção dos projetos, como a realização em duas rodadas, 
cada uma delas subdividida em duas fases. 

Na primeira fase, puderam participar empresas isoladas, em grupos ou consórcios (nessa fase deno-
minadas empresas demandantes), que encaminharam um documento denominado Carta de Manifesta-
ção de Interesse, no qual descreveram o projeto em termos gerais e apresentaram a ICT parceira, entre 
outros pontos. Essas propostas passaram por análise técnica da Finep, permanecendo no processo de se-
leção apenas as empresas que conseguiram cumprir com todos os requisitos previamente estabelecidos 
no edital. Na etapa seguinte, as ICTs parceiras apresentaram projetos para a execução das propostas das 
empresas demandantes (com nova denominação para essa etapa: intervenientes co-financiadoras), que 
foram avaliados por um Comitê Técnico de Avaliação. Como o processo foi realizado em duas rodadas, 
definiu-se um limite para o comprometimento dos recursos previstos: até 60% na primeira rodada, pre-
servando os demais 40% para a segunda rodada.

Quanto aos limites financeiros estabelecidos no edital, não foram aceitos projetos que tivessem valor 
individual inferior a R$500 mil, ou conjunto de projetos de uma mesma empresa de valor menor que R$1 
milhão. Esse edital dispôs de recursos da ordem de R$63.570.000,00 (sessenta e três milhões e quinhen-
tos e setenta mil reais) para desembolso em 2006 a 2007, sendo R$23.000.000,00 (vinte e três milhões) 
originários do Fundo Setorial de Saúde (CT-SAÚDE), R$33.000.000,00 (trinta e três milhões) provenien-
tes do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e R$7.570.000,00 (sete milhões e quinhentos e setenta mil reais) 
do Fundo de Infra-Estrutura (CT-INFRA), com a seguinte destinação:

R$46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais) para projetos da cadeia Fármacos •	
e Medicamentos;
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) para o segmento de diagnóstico laboratorial, •	
sendo pelo menos 25% para projetos de insumos, 25% para projetos de equipamentos 
e 50% para reativos (kits)
R$7.570.000,00 (sete milhões e quinhentos e setenta mil reais) para infra-estrutura •	
para biotérios experimentais ou de manutenção.

seleção dos projetos

A composição do Comitê Técnico de Avaliação buscou atender às duas áreas, abrangendo especialis-
tas com competências para análise das variáveis envolvidas em fármacos e medicamentos, assim como 
em reativos diagnósticos. A reunião de avaliação dos projetos apresentados na 1.ª Rodada ocorreu nos 
dias 29 e 30 de junho, no Rio de Janeiro, com a presença dos seguintes especialistas: Adelaide Maria de 
Souza Antunes – PhD em Engenharia Química – UFRJ/RJ, Aron Jurkiewicz – PhD em Farmacologia – 
Unifesp/SP, Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito – PhD em Farmácia – UFRN/RN, Jacob Frenkel – MsC 
em Economia de empresas – UFRJ/RJ, Marcos Henrique Oliveira – Engenheiro Químico, Diretor da 
Abifina/RJ, Onésimo Ázara Pereira – Farmacêutico, Diretor-Presidente da Abiquif/RJ, Maria Lucia Ros-
setti – PhD em Ciências Biológicas – UFRGS/RS.

Os avaliadores ad hoc adotaram os seguintes critérios para a avaliação das propostas qualificadas:

Quadro 1 – critérios para avaliação dos projetos  carta-convite de Produtos terapêuticos e Diagnós-
ticos – Decit/Finep, 2006

critério Peso
Grau de compatibilidade da proposta com os objetivos estabelecidos 
na Carta-Convite e na Carta de Manifestação de Interesse 5

Viabilidade de implementação do desenvolvimento ou inovação pretendida, 
respaldada na execução de atividades da fase final da cadeia 5

Atendimento às prioridades estabelecidas na chamada pública 5
Adequação da contrapartida destinada ao projeto 5

continua
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critério Peso
Montante dos investimentos globais realizados pelas empresas para viabilizar a inovação 
pretendida, incluindo recursos de financiamento de agências governamentais 5

Qualificação da equipe executora e infra-estrutura das 
ICTs para a execução das atividades propostas 4

Qualificação da equipe da P&D,I da empresa demandante 4
Clareza e coerência da metodologia a ser adotada para a execução do projeto 3
Adequação do orçamento, cronograma físico e indicadores de progresso 3
Outros critérios, particularmente, impacto social e econômico 3

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Processo de seleção dos projetos – Fármacos e medicamentos

1 ª rodada

Etapa 1 – Avaliação das cartas de manifestação de interesse

Nesta primeira etapa, foram recebidas 19 Cartas de Manifestação de Interesse, enviadas por 16 em-
presas, apresentando propostas de desenvolvimento tecnológico e inovação relacionados com fármacos 
e medicamentos.

O processo de avaliação das cartas foi realizado, no período de 8 à 15/5/2006, exclusivamente por ana-
listas da Finep. 

Foram selecionadas, nessa etapa, cartas de 13 empresas. As seis empresas que não tiveram as suas car-
tas selecionadas não atenderam aos objetivos da Carta-Convite. Em alguns projetos foi observada a falta 
de capacidade financeira para o aporte da contrapartida. Por se tratarem de projetos relevantes, foi reco-
mendada a pré-qualificação, transferindo para a 2.ª etapa do processo, uma avaliação mais apurada dos 
mesmos. 

Etapa 2 – Apresentação dos projetos

Nesta fase foram considerados os projetos encaminhados, via correio eletrônico, até 19/6/2006 e com 
cópia impressa enviada até 20/6/2006. Estes projetos apresentados foram oriundos das empresas que ti-
veram suas cartas aprovadas.

resultados do edital para a vertente de fármacos e medicamentos

Foram submetidas à análise, 16 propostas de projetos encaminhados pelas ICTs parceiras, sendo qua-
tro de uma única empresa. Foram demandados recursos no montante de R$39,1 milhões.

A maior proporção de projetos foi proveniente da Região Sudeste com 43,5% do total da demanda, se-
guida da Região Sul com 37,5%. A Região Centro-Oeste concorreu com o percentual de 12,5% e a Região 
Nordeste com a metade deste número (6,25%) e, por fim, a Região Norte não apresentou demanda. 

Na distribuição regional dos projetos selecionados na primeira rodada, foi observada a preponderân-
cia de aprovação da Região Sudeste (44,4 %), seguida das regiões Sul e Centro-Oeste que apresentaram 
um menor número, cada uma delas com aprovação de dois projetos, contabilizando (22,1%). A Região 
Nordeste logrou aprovação de somente um projeto, perfazendo um total de 11,1%. A Região Norte não 
apresentou nenhuma Carta de Manifestação de Interesse por empresa, e conseqüentemente não obteve 
nenhuma aprovação.

Os recursos solicitados para esta primeira rodada da Carta-Convite para fármacos e medicamentos 
foram na ordem deR$ 20.743.873,00 solicitados para rubricas de capital e custeio e R$1.132.174,00 para 
alocação em bolsas. Foram solicitados somente R$191.129,00 dos R$7.570.000,00 para serem alocados 

continuação
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no financiamento de biotérios no âmbito da carta. No total, geral foram comprometidos R$22.153.152,55 
dos R$46.000.000,00, perfazendo um percentual de 48%.

Ao final do julgamento da primeira etapa do edital, ficou consensuado pelo Comitê Técnico Assessor 
e pelos representantes dos ministérios, no tocante à seleção dos consultores – estes deveriam representar 
todas as regiões e a forma de avaliação dos projetos – deveriam ser analisados por mais de um consultor.

A análise conclusiva dos projetos foi realizada, no período de 3 à 21/7/2006, por analistas da Finep. 
Os projetos foram analisados quanto ao detalhamento do orçamento dos itens apoiáveis, à descrição das 
atividades, dos indicadores e prazos do cronograma físico, bem como aos valores e às parcelas do crono-
grama de desembolso, sendo respeitadas as orientações dos consultores ad hoc, cujos pareceres se encon-
tram arquivados em cada processo.

tabela 15 – relação dos projetos aprovados na 1 ª rodada linha fármacos e medicamentos  carta-con-
vite de Produtos terapêuticos e Diagnósticos – Decit/Finep, 2006

título do projeto uF/região instituição empresa Valor (r$)
Desenvolvimento e produção 
de formulações farmacêuticas 
para o tratamento do vitiligo 
e de (b) câncer de próstata

PR/S

Fundação 
Universidade 
Estadual de 
Maringá

Steviafarma 
Industrial S/A 835.995,11

Biofármacos recombinantes RS/S

Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul

Laboratório 
Americano de 
Farmacoterapia 
S/A

5.400.000,00

Liberação controlada de 
ativos suportados em matrizes 
poliméricas micrométricas 
e nanométricas

SP/SE
Universidade 
Estadual Júlio de 
Mesquita Filho 

EMS S/A 1.560.921,84

Desenvolvimento de novo 
fármaco antiinflamatório 
não-esteroidal visando aos 
primeiros estudos clínicos

RJ/SE Faculdade de 
Farmácia – FUJB

Eurofarma 
Laboratórios 
Ltda.

982.350,00

Anticorpos monoclonais 
para tratamento do câncer – 
desenvolvimento e testes clínicos

SP/SE Instituto Butantan PR&D Biotech 
Participações S.A. 6.197.136,62

Desenvolvimento de uma 
nova linha de medicamentos, 
protegidos por patente, que 
favoreça a aderência dos 
usuários ao tratamento e 
a comodidade de uso

SP/SE Fundação 
Oswaldo Ramos

Biolab Sanus 
Farmacêutica 
Ltda.

3.485.000,00

Análise da performance e análise 
da adaptação do produto em 
um estudo multicêntrico para 
detecção de doenças infecciosas

SP/SE
Fundação 
Valeparaibana 
de Ensino

Internacional 
Científica Ltda. 2.039.520,00

Inovação tecnológica em 
sistemas de liberação de 
fármacos: nanocarreadores 
no transporte de 
moléculas bioativas

GO/CO Universidade 
Federal de Goiás

TKS 
Farmacêutica 
Ltda.

1.089.230,00

continua
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título do projeto uF/região instituição empresa Valor (r$)
Estudo do potencial do 
novo composto de rutênio 
como antitumoral

GO/CO Universidade 
Federal de Goiás

Equiplex 
Indústria 
Farmacêutica

972.498,50

Avaliação da segurança e eficácia 
terapêutica do melagrião CE/NE Universidade 

Federal do Ceará
Laboratório 
Catarinense S.A. 465.223.28

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

tabela 16 – relação dos projetos recomendados para a 2 ª rodada linha fármacos e medicamentos  
carta-convite de Produtos terapêuticos e Diagnósticos – Decit/Finep, 2006

título do projeto uF/região instituição empresa Valor (r$)

Estudos farmacológicos e 
toxicológicos pré-clínicos do 
produto Bálsamo Branco

SC/S
Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

Laboratório 
Catarinense 
S.A.

412.000,00

Nanoesferas e nanofibras para o 
tratamento de doenças vasculares SC/S

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

Nano 
Endoluminal 
S.A

1.386.250,59

Estudos farmacológicos e 
toxicológicos pré-clínicos dos 
produtos Figatil e Alcoolato de 
Camomila Composto Catarinense

RS/S

Pontificia 
Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul

Laboratório 
Catarinense 
S.A.

856.000,00

Desenvolvimento e validação de 
endopróteses vasculares (Stents) 
liberadoras de fármacos

SP/SE
Instituto do 
Coração do 
HCFMUSP

Scitech 
Produtos 
Médicos Ltda

1.743.107,00

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Processo de seleção dos projetos – 2 ª rodada

Fármacos e medicamentos

Nesta etapa foram considerados os projetos encaminhados, via correio eletrônico, até 14/9/2006 e 
com cópia impressa enviada até 15/9/2006.

A reunião de avaliação dos projetos apresentados na 2.ª Rodada ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de setem-
bro, na Cidade do Rio de Janeiro. Foram submetidas à análise, 19  propostas de projetos encaminhados 
pelas ICTs parceiras, sendo que as  quatro propostas recomendadas e não selecionadas na 1.a Rodada fo-
ram reavaliadas.  

continuação
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resultados do edital para a vertente de fármacos e medicamentos

Foram aprovados doze projetos e demandados recursos da ordem de R$23,8 milhões.

Na distribuição regional dos projetos selecionados nesta etapa, foi observada a preponderân-
cia de aprovação da Região Sudeste (58,3 %), seguida das Regiões Nordeste e Centro-Oeste que 
apresentaram um menor número e cada uma delas com aprovação de dois projetos, contabilizan-
do (16,6%). A Região Sul logrou aprovação de somente um projeto, perfazendo um total de 8,3%.

tabela 17 – relação dos projetos aprovados na 2 ª rodada linha fármacos e medicamentos  carta-con-
vite de Produtos terapêuticos e Diagnósticos – Decit/Finep, 2006

título do projeto uF/
região instituição empresa Valor (r$)

Desenvolvimento farmacotécnico 
e analítico de medicamentos GO/CO Universidade 

Federal de Goiás
Laboratório 
Teuto 3.035.216,00

Desenvolvimento de associação 
medicamentosa para o 
tratamento da tuberculose

GO/CO Universidade 
Federal de Goiás

Green Pharma 
Química e 
Farmacêutica 
Ltda.

1.510.687,98

Produção de biofármaco e de 
seu derivado sintético no Brasil PE/NE

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

EMS/SA 3.401.478,00

Desenvolvimento tecnológico 
da forma farmacêutica 
– comprimido dose fixa 
combinada para o tratamento

PE/NE
Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Lafepe 822.363,36

Desenvolvimento de 
fármacos para o tratamento 
da hipercolesterolemia

SP/SE Fundação 
Oswaldo Cruz

Nortec 
Química S.A 877.658,76

Obtenção de Glicosaminoglicanos 
a partir de mucosa intestinal 
suína e bovina e de pele de atum

SP/SE Unifesp
Kin Master 
Produtos 
Químicos Ltda.

1.296.000,00

Projeto de estudo de princípio 
terapêutico indutor da 
remodelação tecidual epitelial, 
óssea e cartilaginosa

SP/SE Fundação 
Oswaldo Ramos

Bionext Produtos 
Biotecnológicos 
S.A.

2.570.004,00

Pesquisa e desenvolvimento 
de novos medicamentos – 
micropartículas mucoadesivas 
para administração sublingual

RS/S UFRGS
União Química 
Farmacêutica 
Nacional S.A.

1.800.000,00

Desenvolvimento de vacina 
contra a esquistossomose 
a partir do rSm14

SP/SE Fiocruz Alvos S/A 4.447.881,00

Desenvolvimento de 
fitoterápico resultante da 
associação de espécies para 
o tratamento da malária

RJ/SE Fiocruz Ybios S/A 1.236.100,00

continua
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título do projeto uF/
região instituição empresa Valor (r$)

Desenvolvimento e validação 
de endopróteses vasculares 
(Stents) liberadoras de fármacos

SP/SE Incor/Unicamp Scitech Produtos 
Médicos 1.715.707,00

Farmacologia pré-clínica de 
biopolímero da cana de açúcar SP/SE Unifesp Natek 1.142.709,00

totaL 23.864.805,08

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Processo de seleção dos projetos – Kits Diagnósticos

1 ª rodada

Apenas sete empresas relacionadas a insumos, equipamentos e reativos para diagnóstico encaminha-
ram Cartas de Manifestação de Interesse até o dia 14 de junho de 2006, prazo estipulado para o recebi-
mento de propostas para a 1.ª Rodada do edital. Dessas, cinco cumpriram com os requisitos e passaram 
para a segunda etapa do processo de seleção, na qual as ICTs parceiras encaminham os projetos que res-
paldam a proposta apresentada pela empresa. Das cinco empresas pré-selecionadas, quatro apresenta-
ram projetos, mas apenas três deles foram selecionados, comprometendo aproximadamente R$4,5 mi-
lhões dos recursos disponíveis.

2 ª rodada

Na 2.ª rodada, nove projetos foram submetidos à análise do comitê temático, que recomendou quatro 
deles para aprovação, envolvendo recursos da ordem de R$5,8 milhões.  

resultados do edital para a vertente de reativos diagnósticos

Após análise pelo Comitê Técnico de Avaliação, apenas três projetos foram recomendados para apro-
vação na 1.ª rodada, comprometendo R$4.539.420,00 dos R$6 milhões disponíveis para esta etapa. 

tabela 18 – Projetos selecionados na 1 ª rodada para a linha Kits Diagnósticos  carta-convite de Pro-
dutos terapêuticos e Diagnósticos – Decit/Finep, 2006

uF/região título do projeto empresa ict Valor (r$)

RS/S
Inovação em diagnóstico: 
testes rápidos e 
enzimoimunoensaios

FK-Biotecnologia 
S.A

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 
(UFRGS)

1.149.900,00

DF/CO Plataforma para a produção de 
insumos para kits diagnósticos

Bioshop Prod. e 
Com. de Reagentes 
Biológicos para 
Laboratório Ltda.

Universidade de 
Brasília (UnB) 1.350.000,00

PB/NE

Análise da performance 
e análise da adaptação do 
produto em um estudo 
multicêntrico para detecção 
de doenças infecciosas

Internacional 
Científica Ltda.

Fundação 
Valeparaibana de 
Ensino (Univap)

2.039.520,00

TOTAL 4.539.420,00

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

continuação
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Maior número de projetos foi apresentado na 2.ª rodada, e quatro deles foram recomendados para 
aprovação, todos abordando o desenvolvimento de kits diagnósticos de interesse para a saúde pública. 
Tendo em vista que o montante requerido para a viabilização desses projetos ultrapassou os recursos 
previstos para kits diagnósticos (R$10 milhões), recursos adicionais foram alocados, de forma a viabili-
zar todos os projetos recomendados. 

tabela 19 – Projetos selecionados na 2 ª rodada para a linha Kits Diagnósticos  carta-convite de Pro-
dutos terapêuticos e Diagnósticos – Decit/Finep, 2006

região título do projeto empresa ict Valor (r$)

S

Desenvolvimento de kits de testes 
moleculares ™ para detecção 
e quantificação de agnetes 
virais – hepatites B e C, e HIV 
– baseados na tecnologia

Simbios Produtos 
Biotecnológicos 
Ltda.

Université Catholique 
de Louvain 1.500.000,00

SE

Desenvolvimento de kits 
para o diagnóstico in vitro 
de doenças infecciosas 
consideradas prioritárias 
para o Ministério da Saúde

BTI 
Biotecnologia 
Industrial Ltda.

Instituto de Ciências 
Biológicas da UFMG 1.492.756,00

S/SE

Nacionalização da produção 
de insumos para testes 
moleculares estratégicos para 
a saúde pública brasileira

Tecpar

Instituto de Biologia 
Molecular do 
Paraná e Fundação 
Oswaldo Cruz

1.917.540,00

SE
Desenvolvimento de 
kits de diagnóstico para 
dengue e hepatite C

Quibasa Instituto de Ciências 
Biológicas da UFMG 918.600,00

totaL 5 828 896,00

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

2.3 PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 

GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE

2.3.1 Desenvolvimento do Programa Pesquisa para o 
SUS: Gestão Compartilhada em Saúde 2006

objetivos

Apoiar financeiramente o desenvolvimento de pesquisas que objetivam contribuir para •	
a compreensão e resolução de problemas prioritários de saúde da população brasileira 
e fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde.
Fortalecer a gestão de ciência e tecnologia (C&T) nas fundações estaduais de amparo a •	
pesquisa (FAPs) e secretarias estaduais de ciência e tecnologia e de saúde (SCTs e SES).
Reduzir as desigualdades regionais em C&T em saúde.•	
Produzir conhecimento para qualificar as decisões no âmbito da gestão pública em •	
saúde, especialmente no nível local.
Aprimorar as políticas públicas de saúde por meio do fortalecimento da gestão de C&T •	
em saúde na esfera estadual.
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atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) Pactuação dos termos dos convênios com as FaPs e ses para o desenvolvimento do PPsus

Em 2006, a equipe do Decit responsável pela gestão do PPSUS analisou 24 convênios para verificar se 
as cláusulas estavam em consonância com as diretrizes técnicas do programa.

resultados

Acompanhamento do empenho dos recursos destinados ao desenvolvimento do •	
PPSUS no Fundo Nacional de Saúde.
Acompanhamento do repasse dos recursos do Fundo Nacional de Saúde para o CNPq, •	
viabilizado por meio da Portaria n.º 69, de 3 de julho de 2006. No total, foram desem-
bolsados do Decit recursos na ordem de R$22,7 milhões para execução do programa 
no biênio 2006/2007. A esse montante somaram-se R$18,4 milhões, correspondentes 
às contrapartidas estaduais, totalizando R$41,2 milhões. A contrapartida estadual é 
estipulada levando-se em conta a capacidade física instalada em C&T em saúde, o nú-
mero de mestres e doutores atuantes no estado e, principalmente, os valores contidos 
em tabela definida pelo MCT e pactuada com as FAPs, a qual apresenta a proporção de 
recursos a serem investidos pelo nível federal e pelos estados em projetos que envol-
vam a parceria entre essas duas esferas de governo. 

A Tabela 20 demonstra o volume de recursos financeiros investidos pelo Decit e pelos estados no 
PPSUS 2006/2007. O Gráfico 1 apresenta, comparativamente, a evolução do investimento financeiro do 
programa nos anos de 2004/2005 e 2006/2007.

Tabela 20 – Demonstrativo dos recursos financeiros investidos no PPSUS por UF no biênio 
2006/2007. Decit, 2006

estado recurso Ms contrapartida total

região Norte

AC 200.000 40.000 240.000

AM 1.000.000 1.000.000 2.000.000

AP 200.000 40.000 240.000

PA 1.000.000 400.000 1.400.000
RO 200.000 0 200.000
RR 200.000 40.000 240.000
TO 200.000 50.000 250.000
região Nordeste
PE 500.000 200.000 700.000
SE 300.000 150.000 450.000
BA 2.000.000 1.000.000 3.000.000
PB 400.000 150.000 550.000
AL 400.000 150.000 550.000
RN 300.000 150.000 450.000
CE 1.000.000 500.000 1.500.000
PI 100.000 20.000 120.000
MA 300.000 300.000 600.000
região centro-oeste

continua
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estado recurso Ms contrapartida total
MS 300.000 150.000 450.000
MT 665.000 335.000 1.000.000
região sudeste
MG 4.000.000 6.000.000 10.000.000
RJ 3.000.000 3.000.000 6.000.000
ES 400.000 200.000 600.000
SP 3.000.000 3.000.000 6.000.000
região sul
SC 1.500.000 1.000.000 2.500.000
PR 600.000 300.000 900.000
RS 1.000.000 300.000 1.300.000
total 22 765 000 18 475 000 41 240 000

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

gráfico 1 – evolução do investimento financeiro do PPsus nos biênios 2004/2005 e 2006/2007 por 
uF  Decit, 2006
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Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Dos 24 convênios firmados para a execução do PPSUS em 2006/2007, 22 foram cele-•	
brados ainda este ano. Os dois restantes não foram firmados por problemas relativos a 
inadimplência dos estados com a União, devendo ser assinados no primeiro bimestre 
de 2007. 
No Estado de Rondônia,•	  devido à ausência de uma instância formal de fomento à pes-
quisa, o Decit assumirá a responsabilidade pela execução de todas as etapas envolvidas 
no desenvolvimento do PPSUS no estado. Foi agendada para fevereiro de 2007 a reali-

continuação
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zação da oficina de prioridades de pesquisa para a definição dos temas que comporão 
o edital. Participarão da oficina pesquisadores e gestores do próprio estado, além de 
representantes do Decit e do CNPq. 
O Distrito Federal participará do PPSUS 2006/2007, porém só assinará o convênio em •	
fevereiro de 2007, ocasião em que poderá dispor do recurso referente à contrapartida 
estadual.
O Estado de Goiás não participará do PPSUS 2006/2007 por não ter disponibilizado •	
recursos financeiros para a contrapartida estadual. 

b) revisão do documento de Diretrizes técnicas e aprimoramento da proposta de acompanha-
mento e avaliação do PPsus

Objetivando o aprimoramento das ações de acompanhamento e avaliação (A&A) das pesquisas apoia-
das pelo PPSUS, o Anexo B do documento de Diretrizes Técnicas do programa referente às atividades 
de A&A sofreu alterações, que deverão ser observadas pelas FAPs e SES. Todas essas modificações foram 
submetidas ao CNPq para análise, pactuação e incorporação de contribuições. 

Para o acompanhamento das pesquisas financiadas por meio do PPSUS, definiu-se uma padroniza-
ção mínima das atividades de A&A, visando assegurar certa homogeneidade ao processo de acompanha-
mento e promover a socialização dos resultados/produtos alcançados, bem como sua incorporação nas 
estratégias de intervenção nos problemas de saúde. Serão utilizados dois mecanismos para A&A das pes-
quisas financiadas: emissão de relatórios técnico-científicos (parcial e final) e de execução financeira e 
rea lização de seminários de acompanhamento e avaliação.

Entre as principais alterações incorporadas aos seminários de acompanhamento e avaliação desta-
cam-se: a inclusão de novas atribuições institucionais entre aquelas que já figuravam na primeira versão 
do documento de Diretrizes Técnicas; a proposição da participação de especialistas nas áreas temáticas 
das pesquisas e a elaboração de formulários para a confecção de relatórios a serem preenchidos pelos 
coordenadores das pesquisas e pelos especialistas. A Figura 1 apresenta o fluxograma das atividades de 
A&A do PPSUS.

Figura 1 – Fluxograma do processo de acompanhamento e avaliação das pesquisas financiadas pelo 
PPsus  Decit, 2006
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da área da Saúde, na perspectiva de auxiliá-lo no processo de tomada de decisão. Da mesma forma, após 
a realização do seminário final, aos representantes das SES no comitê gestor atribui-se à função de for-
mulação de um relatório a ser entregue ao Decit e CNPq contendo uma análise dos resultados/produtos 
das pesquisas e descrevendo o potencial de utilização/incorporação desses no sistema e serviços de saú-
de, bem como a capacidade de darem respostas aos problemas relacionados à organização dos serviços e 
à atenção prestada à população do estado.

resultados

Revisão do documento de Diretrizes Técnicas do PPSUS visando sua atualização.•	
Sistematização da proposta de Acompanhamento e Avaliação das pesquisas financia-•	
das pelo programa.
Distribuição do documento às FAPs, SES e SCTs, de todos os estados.•	
Elaboração do formulário a ser preenchido pelo coordenador da pesquisa, contendo •	
os resultados parciais, o qual deverá servir de subsídio a avaliação dos especialistas nos 
Seminários de Acompanhamento e Avaliação (Anexo A). 
Elaboração do formulário a ser preenchido pelos especialistas contendo a avaliação •	
das pesquisas e as recomendações para o seu aprimoramento (Anexo B).

c) Processo de definição de prioridades de pesquisa em saúde para os editais estaduais apoiados 
pelo PPsus

Definir prioridades de ação, de financiamento ou de pesquisa é um processo complexo que impli-
ca em fazer opções, com base em critérios racionais e transparentes, que beneficiem o maior número de 
pessoas com um dado recurso financeiro. O processo de priorização alcança legitimidade a partir da uti-
lização de evidências científicas disponíveis e da formação de consenso técnico-político. No campo da 
pesquisa em saúde essa tarefa implica reunir uma gama de atores em cena com o propósito de compati-
bilizar diferentes interesses e visões de mundo. 

A escassez de recursos para pesquisa em saúde, especialmente nos países em desenvolvimento, aliada 
aos benefícios que essa pesquisa pode proporcionar, exige que a aplicação desses recursos esteja baseada 
em um processo racional de definição de prioridades. A utilização do conhecimento científico e de mé-
todos adequados nesse processo é essencial para assegurar a priorização das pesquisas que produzirão as 
maiores contribuições possíveis para a saúde da população. Em outras palavras, estabelecer prioridades é 
tão importante quanto desenvolver pesquisas (GLOBAL FORUM FOR HEALTH RESARCH,  2003).

O incremento no aporte financeiro destinado a pesquisa em saúde foi um dos fatores que motivou a 
intensificação dos esforços para desenvolvimento de mecanismos e ferramentas para definição de priori-
dades de pesquisa em saúde no âmbito do Ministério da Saúde. 

Outro fator preponderante para a sistematização do processo de definição de prioridades de pesqui-
sa em saúde foi a necessidade de articular as atividades de pesquisa nesse campo com a Política Nacional 
de Saúde, aproximando o saber científico das práticas sanitárias e dos problemas de saúde da população 
brasileira. Tradicionalmente o fomento científico e tecnológico no país não se orientava pelas necessida-
des do sistema nacional de saúde.

Com a utilização de métodos para definição de prioridades, o Decit objetiva, entre outros, assegurar 
que a pesquisa em saúde proporcione maior impacto à saúde de um maior número possível de pessoas.

No segundo semestre do ano de 2005, o departamento intensificou a busca por metodologias capa-
zes de auxiliar o processo de definição de prioridades de pesquisa em saúde, preferencialmente aquelas já 
validadas em experiências internacionais. Nessa perspectiva, foi elaborada uma versão em português da 
publicação “The Combined Approach Matrix: a Priority-Setting Tool for Health Research” elaborada pelo 
Global Forum for Health Research.
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As diferenças entre as regiões brasileiras, fortemente marcadas por desigualdades socioeconômicas, 
por uma diversidade cultural e climática e por diferentes perfis epidemiológicos, motivaram um movi-
mento de construção de prioridades de pesquisa em saúde, em âmbito local. 

Nessa perspectiva, o Decit promoveu a realização de Oficinas de Prioridades de Pesqui-
sa em Saúde em 22 estados, com o propósito de subsidiar o desenvolvimento dos editais regio-
nais, adotando a metodologia elaborada pelo Comitê Ad Hoc de Pesquisa em Saúde para o De-
senvolvimento da World Health Organization, intitulada processo de cinco passos, consideran-
do a eqüidade como valor básico para a priorização. Essa metodologia encontra-se descrita a seguir. 

Processo de cinco passos:

Magnitude do problema (carga de doença, coeficiente de morbimortalidade, iniqüi-1. 
dade, falhas na gestão do setor Saúde) – quais são os principais problemas (de saúde 
ou de gestão de sistemas e serviços) ou doenças que estão presentes nessa área?
Determinantes – quais são as razões que ocasionam a persistência da doença, condi-2. 
ções ou problema (de saúde ou de gestão do setor Saúde)?
Conhecimento atual – qual o conhecimento já disponível?3. 
Possível impacto da pesquisa – o que ela nos promete?4. 
Custo-efetividade – quais são as possíveis intervenções e a possibilidade de sucesso des-
sas, em comparação com as já existentes, para reduzir a magnitude de um problema.

Fluxos de recursos5.  – quem está investindo recursos financeiros em pesquisas nessa área?
Com base na metodologia proposta, os representantes das várias áreas técnicas da secretaria de saúde, 

os pesquisadores convidados, assim como os membros do Decit e do CNPq, identificaram os principais 
problemas (gestão/serviços), doenças ou agravos; analisaram a sua magnitude; identificaram seus deter-
minantes; avaliaram o conhecimento atual disponível, a perspectiva dos impactos de futuras pesquisas 
sobre uma determinada doença, agravo ou problema e o fluxo de recursos para a pesquisa. O Quadro 2, 
o qual descreve todos os critérios discutidos para a eleição de prioridades de pesquisa, foi utilizado pelos 
grupos de trabalho. 

Quadro 2 – critérios utilizados para eleição de prioridades de pesquisa em saúde  Decit, 2006
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Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Cada estado realizou sua própria oficina para definir as prioridades de pesquisa, as quais estavam em 
consonância com as necessidades do sistema local de saúde, com a capacidade de pesquisa dos estados e 
com a disponibilidade financeira de cada edital.
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Para que os temas selecionados possam no futuro resultar em pesquisas capazes de dar respostas con-
cretas às demandas do estado no campo da investigação em saúde, sugeriu-se a definição de poucas li-
nhas de pesquisa. Isso possibilitará a destinação de um volume maior de recursos para áreas prioritárias, 
possibilitando a realização de pesquisas mais abrangentes, interdisciplinares e o envolvimento de mais de 
uma instituição de pesquisa. 

Adotou-se como metodologia apresentações orais, discussões em grupo e debate em plenária. As pa-
lestras abordaram os indicadores epidemiológicos do estado, os principais problemas da gestão do siste-
ma local de saúde, a capacidade local de pesquisa e a metodologia do processo de cinco passos. Os gru-
pos de trabalho normalmente foram organizados em quatro blocos temáticos: doenças transmissíveis, 
doenças não-transmissíveis e agravos à saúde, gestão, políticas e programas de saúde e determinantes 
sociais da saúde. Na plenária final, as prioridades de pesquisa identificadas foram pactuadas com os de-
mais participantes.

Cada grupo selecionou um coordenador e um relator. Esse último responsabilizou-se pela apresenta-
ção das conclusões do grupo na plenária final, justificando as razões para a seleção de cada tema e linhas 
de pesquisa. O número de grupos e o quantitativo de técnicos por grupo de trabalho foram definidos 
com base na estrutura organizacional da secretaria de saúde.

Em geral, os grupos de trabalho utilizaram a metodologia proposta, com adaptações quando julgado 
necessário. Essa flexibilidade do uso da metodologia foi uma orientação proposta pelo próprio departa-
mento. Na plenária final, todos os grupos apresentaram as linhas de pesquisa de cada edital, as quais al-
cançaram os objetivos originalmente propostos na oficina. Em alguns casos, as linhas de pesquisa atin-
giram a especificidade temática necessária, expressaram as lacunas do conhecimento e contemplaram 
os principais problemas epidemiológicos e organizacionais do sistema local de saúde, que dependem de 
evidências científicas para a sua resolução. É importante mencionar que não foi possível aplicar a Combi-
ned Approach Matrix (CAM) como ferramenta para a definição de prioridades devido ao limite de tem-
po para sistematização das informações. 

resultados

Realização de 22 oficinas para a eleição de prioridades de pesquisa em saúde nos esta-•	
dos brasileiros.
Realização de reuniões internas para a eleição de prioridades de pesquisa em saúde em •	
três estados brasileiros.
Definição de temas e linhas para o Edital do PPSUS 2006 em 25 estados. Os temas •	
definidos nas oficinas foram compilados no Gráfico 2, a seguir.
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gráfico 2 – Demonstrativo dos temas contemplados nas oficinas de Prioridades de Pesquisa, segundo 
a freqüência de seleção pelos estados  Decit, 2006
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Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Nos estados do Acre, Ceará, Distrito Federal e Mato Grosso, a eleição de prioridades de •	
pesquisa ocorreu de maneira diferenciada. Esses estados realizaram reuniões técnicas 
internamente na SES, envolvendo a participação de gestores, pesquisadores e repre-
sentantes das FAPs. No Acre foram realizadas duas reuniões com a participação de 30 
atores envolvidos no processo de gestão da saúde no estado e o Ceará contou com a 
participação de 35 técnicos ao longo das cinco reuniões. O Distrito Federal seguiu um 
processo similar, envolvendo 21 participantes nas quatro reuniões técnicas realizadas. 
No Estado do Mato Grosso, formou-se um grupo de discussão permanente, constituí-
do por representantes da Fapemat, da Secretaria Estadual de Saúde e de pesquisadores 
de várias instituições locais. O grupo reuniu-se durante seis semanas e levou para a 
Oficina de Definição de Prioridades de Pesquisa um documento contendo uma versão 
preliminar dos temas e linhas temáticas que deverão compor o próximo edital.
O cronograma de realização das oficinas de prioridades de pesquisa em saúde está •	
descrito no quadro a seguir:
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Quadro 3 – cronograma das oficinas de Prioridades de Pesquisa em saúde realizadas por uF  Decit, 
2006

uF Data de realização das oficinas de Prioridades

AC Prioridades selecionadas em reunião interna na secretaria de saúde do estado

AL 23 de janeiro de 2006

AP 10 de dezembro de 2005

AM 21 e 22 de março de 2006

BA 16 e 17 de março de 2006

CE Prioridades selecionadas em reunião interna na secretaria de saúde do estado

DF Prioridades selecionadas em reunião interna na secretaria de saúde do estado

ES 7 de fevereiro de 2006

MA 7 de março de 2006

MG 17 de novembro de 2005

MS 16 de dezembro de 2005

MT 25 e 26 de abril de 2006

PA 12 de junho de 2006

PB 6 e 7 de março de 2006

PE 18 e 19 de maio de 2006

PI 15 e 16 de maio de 2006

PR 13 e 14 de agosto de 2006

RJ 10 e 11 de abril de 2006

RN 7 e 8 de junho de 2006

RS 4 e 5 de maio de 2006

RR 10 de agosto de 2006

SC 14 e 15 de março 2006

SE 14 e 15 de fevereiro 2006

SP 5 de junho e 11 e 12 de julho de 2006

TO 26 e 27 de junho de 2006

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

d) elaboração e distribuição da versão em português da publicação do Fórum global para a Pes-
quisa em saúde, intitulado Matriz combinada: um instrumento para auxiliar a definição de priorida-
des de pesquisa em saúde – caM

No primeiro bimestre de 2006, foi finalizada a versão em português da CAM, a qual teve de ser ade-
quada à realidade brasileira, tendo em vista às peculiaridades do sistema nacional de saúde, que possui 
características próprias que o diferem dos demais sistemas do mundo. Na seqüência, o material foi en-
viado para publicação e posterior distribuição às instituições e aos atores envolvidos com a pesquisa em 
saúde. 

resultados

Versão em português da CAM finalizada.•	
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Foram distribuídos 5.000 exemplares desse material para gestores, pesquisadores, ins-•	
tituições de pesquisa, universidades, hospitais universitários, associações de profissio-
nais de saúde pública e de ciências sociais, bem como para os outros atores envolvidos 
com C&T no Brasil. Esse material também foi disponibilizado no website do departa-
mento e na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. 

e) Desenvolvimento do Módulo de acompanhamento do sistema informatizado do PPsus

Com o objetivo de viabilizar, por meio eletrônico, a inscrição e avaliação de projetos de pesquisa no 
campo de ação do PPSUS, foi desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) o 
Sistema Informatizado PPSUS. Essa ferramenta permitia, até 2005, a realização das etapas de inscrição, 
seleção de consultores ad hoc, distribuição dos projetos para os consultores, monitoramento das avalia-
ções e divulgação dos projetos selecionados.  

Em 2006, foram criados dois novos módulos destinados à comissão de especialistas e ao comitê ges-
tor, que permitirão o acompanhamento das ações até a etapa final de seleção dos projetos. O módulo da 
comissão de especialistas possibilitará a inserção dos dados referentes à penúltima etapa de seleção e ge-
rará planilhas com as seguintes informações:

Projeto – nome do projeto a ser julgado;•	
Coordenador – nome do coordenador;•	
Pontuação •	 ad hoc – média das avaliações dos ad hoc;
Avaliação – informada no cadastro de avaliação (item 3.4.2);•	
Especialista – informado no cadastro de avaliação (item 3.4.2);•	
Parecer – informado no cadastro de avaliação (item 3.4.2);•	
Tipo de avaliação: por nota ou por conceito (muito bom, bom, regular, pouco consis-•	
tente e inconsistente);
Especialista: cadastro do especialista;•	
Parecer: recomendado, recomendado com ressalvas, não recomendado.•	

A organização das informações geradas por esse novo módulo auxiliará a última etapa do processo se-
letivo do programa, que é a reunião do comitê gestor, que também contará com um módulo informatiza-
do que permitirá a inserção das seguintes informações: valor total com discriminação de custeio, capital, 
bolsa e resultado do julgamento (projeto selecionado em prioridade 1, projeto selecionado em priorida-
de 2 e desfavorável).

Ao finalizar os dois módulos de avaliação, os administradores estaduais e federais do sistema poderão 
visualizar todas as informações referentes aos projetos, tais como conteúdo, avaliações dos ad hoc, da co-
missão de especialistas e do comitê gestor, além das grades contendo os orçamentos previstos e concedi-
dos. Os dois novos módulos criados visam agilizar o registro das fases de seleção e sistematizar as infor-
mações geradas nas duas etapas finais do processo de julgamento. 

resultado

Desenvolvimento de dois novos módulos no sistema informatizado do PPSUS, desti-•	
nados à comissão de especialistas e ao comitê gestor.

f) Parametrização do sistema informatizado do PPsus

Para habilitar os representantes estaduais no uso do sistema, foi realizada uma reunião em Brasília, 
em maio de 2006, com a participação de representantes de 19 estados. A reunião consistiu em um treina-
mento, dividido em duas etapas: parametrização e operacionalização do sistema. Para o treinamento de 
parametrização do sistema, os representantes estaduais foram capacitados a adaptar módulos do sistema, 
de acordo com as características de cada edital estadual, desenvolvendo assim um sistema informatizado 
estadual. O sistema permite a parametrização dos seguintes módulos: dados do programa, itens de des-
crição, temas e linhas temáticas, itens para o orçamento e critérios de avaliação. Depois de completada a 
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parametrização do sistema, os representantes foram orientados quanto a operacionalização, tendo sido 
capacitados para todas as funções do sistema destinadas aos administradores estaduais, as quais envol-
vem controle de entrada de projetos, cadastro de consultores ad hoc, distribuição de projetos, controle 
dos projetos distribuídos e acompanhamento das avaliações. 

resultados

Realização de reunião, em Brasília, com gestores de 19 estados para parametrização e •	
treinamento na utilização do sistema informatizado.
Parametrização e utilização do sistema informatizado nos programas estaduais do PP-•	
SUS em 17 estados. 

g) revisão e lançamento dos editais estaduais

O Decit disponibiliza no Documento de Diretrizes Técnicas do Programa Pesquisa para o SUS, o edi-
tal-padrão do programa, elaborado com o propósito de assegurar uma padronização mínima na formu-
lação dos editais estaduais. Os termos contidos no edital-padrão para seleção de projetos de pesquisa fo-
ram elaborados conjuntamente pelo Decit e CNPq e pactuados com as FAPs e SES. 

O edital-padrão do Programa PPSUS é passível de adaptações, a depender das necessidades específi-
cas de cada estado, visto que os itens de caráter obrigatório, decorrentes de exigências legais do Ministé-
rio da Saúde e do CNPq, devem ser observados e mantidos no edital a ser publicado. 

Sendo assim, as eventuais alterações no edital-padrão, sugeridas pelas FAPs e SES, passam por um 
processo de revisão pelo Decit e CNPq. Os editais são submetidos à equipe do Decit que realiza uma pri-
meira revisão. Em seguida são encaminhados ao CNPq para apreciação, retornando ao Decit para anu-
ência final. Por fim, os editais são encaminhados para as FAPs para posterior publicação.  

resultados

Revisão pelo Decit e CNPq de 22 editais. O Gráfico 3 apresenta as subagendas de pes-•	
quisa adotadas nos editais e a sua freqüência de utilização pelos estados.
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gráfico 3 – Demonstrativo das subagendas de pesquisa utilizadas nos editais do PPsus,  
segundo a freqüência de estados  Decit, 2006
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Nota: As subagendas adotadas seguem a classificação de temas utilizada na ANPPS.

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Lançamento de 19 editais para a seleção de projetos de pesquisa em saúde. O cronogra-•	
ma de lançamento dos editais está descrito na tabela a seguir.

tabela 21 – Descritivo do cronograma de lançamento dos editais do PPsus em 2006

uF cronograma dos editais

AC

Lançamento: 2/10/06;
Encerramento: 15/11/06;
Julgamento: até 15/12/06;
Divulgação dos resultados: 1/2007.

AL

Lançamento:15/9/06;
Encerramento: 30/10/06;
Julgamento: até 10/12/06;
Divulgação dos resultados: 11/12/06.

AM

Lançamento: 18/8/06;
Encerramento: 13/10/06;
Julgamento: até 1.º/12/06;
Divulgação dos resultados: 15/12/06.

continua
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uF cronograma dos editais

AP

Lançamento: 14/9/06;
Encerramento: 30/10/06;
Julgamento: até 1.º/12/06;
Divulgação dos resultados:

BA

Lançamento: 4/9/06;
Encerramento: 20/10/06;
Julgamento: até 5/12/06;
Divulgação dos resultados: 8/12/06.

CE

Lançamento: 14/8/06;
Encerramento: 4/10/06;
Julgamento: até 20/11/06;
Divulgação dos resultados: 29/11/06.

ES

Lançamento: 31/8/06;
Encerramento: 16/10/06;
Julgamento: até 30/11/06;
Divulgação dos resultados: 5/12/06.

MA

Lançamento: 11/10/06;
Encerramento: 3/11/06;
Julgamento: até 20/12/06;
Divulgação dos resultados: 30/12/06.

MG

Lançamento: 30/8/06;
Encerramento: 2/10/06;
Julgamento: até 30/11/06;
Divulgação dos resultados: a partir de 2/1/07.

MT

Lançamento: 30/8/06;
Encerramento: 15/10/06;
Julgamento: até 16/11/06;
Divulgação dos resultados: 20/11/06.

PA

Lançamento: 15/9/06;
Encerramento: 29/10/06;
Julgamento: até 1.º/12/06;
Divulgação dos resultados: 8/12/06.

PB

Lançamento: 13/9/06;
Encerramento: 27/10/06;
Julgamento: até 30/11/06;
Divulgação dos resultados: até 7/12/06.

PE

Lançamento: 6/9/06;
Encerramento: 31/10/06;
Julgamento: até 20/12/06;
Divulgação dos resultados: 22/12/06.

PI

Lançamento: 5/10/06;
Encerramento: 19/11/06;
Julgamento: até 20/2/07;
Divulgação dos resultados: 22/2/07.

continua

continuação
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uF cronograma dos editais

RJ

Lançamento: 12/9/06;
Encerramento: 20/10/06;
Julgamento: até 30/11/06;
Divulgação dos resultados: 1.º/12/06.

RS

Lançamento: 19/9/06;
Encerramento: 3/11/06;
Julgamento: até 15/1/06;
Divulgação dos resultados: 17/1/07.

SC

Lançamento: 24/7/06;
Encerramento: 6/9/06;
Julgamento: até 20/10/06;
Divulgação dos resultados: 30/10/06.

SP

Lançamento: 17/10/06;
Encerramento: 15/12/06.
Julgamento: até 16/3/07;
Divulgação dos resultados 1.ª fase: 23/3/07.

TO

Lançamento: 5/9/06;
Encerramento: 23/10/06.
Julgamento: até 30/11/06;
Divulgação dos resultados: 5/12/06.

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Alocação de R$37.536,50 nos 19 editais lançados para o financiamento de pesquisas. A •	
Tabela 22 apresenta a distribuição dos recursos financeiros alocados por estado.

tabela 22 – Distribuição dos recursos financeiros investidos no PPsus por uF, segundo fonte finan-
ciadora  Decit, 2006

estado recurso Ms (r$) contrapartida (r$) total (r$)
região Norte

AC 200.000 40.000 240.000

AM 1.000.000 900.000 1.900.000

AP 200.000 40.000 240.000

PA 1.000.000 400.000 1.400.000
TO 200.000 40.000 240.000
região Nordeste
PE 500.000 165.000 665.000
BA 2.000.000 850.000 2.850.000
PB 400.000 150.000 550.000
AL 400.000 122.500 522.500
CE 1.000.000 425.000 1.425.000
PI 100.000 14.000 114.000
MA 300.000 270.000 570.000
região centro-oeste

continuação

continua
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MT 665.000 285.000 950.000
região sudeste
MG 4.000.000 6.000.000 10.000.000
RJ 3.000.000 3.000.000 6.000.000
ES 400.000 170.000 570.000
SP 3.000.000 3.000.000 6.000.000
região sul
SC 1.500.000 500.000 2.000.000
RS 1.000.000 300.000 1.300.000
total 20 865 000 16 671 500 37 536 500

Nota: os recursos financeiros constantes da tabela referem-se aqueles contemplados no edital e não no convênio. A diferença entre 
esses valores reside no fato de que algumas FAPs utilizaram 5% do valor total do convênio para atividades relacionadas à adminis-
tração do PPSUS e outras abriram mão desse percentual.

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

h) apoio às FaPs no enquadramento dos projetos de pesquisa nas linhas temáticas dos editais

A etapa de enquadramento das propostas de pesquisa encaminhadas em resposta aos editais do PPSUS 
envolve três momentos distintos: a revisão documental do material disponibilizado pelo coordenador do 
projeto de pesquisa, para averiguação do cumprimento das exigências legais contidas no edital; a verificação 
do completo preenchimento do formulário de apresentação de projetos, contido no SIS-PPSUS; e a análise 
da adequação do projeto às linhas temáticas do edital.

Em geral, as FAPs assumem integralmente a revisão documental e a verificação do correto preenchi-
mento do formulário de apresentação de projetos, no entanto, em muitos casos, solicitam o auxílio do 
Decit para o enquadramento dos projetos nas linhas temáticas do edital. 

Os próprios coordenadores, ao preencher os itens para a submissão do projeto, o enquadram em uma 
linha do edital, porém há enquadramentos equivocados, o que deve ser corrigido pelos gestores do pro-
grama. Dessa forma, pretende-se que os projetos sejam devidamente distribuídos para os consultores ad 
hoc, em consonância com a sua área de investigação específica. 

resultado

Apoio a seis FAPs no enquadramento dos projetos submetidos em resposta aos editais •	
estaduais do PPSUS. 

i) apoio às FaPs na identificação e distribuição dos projetos aos consultores ad hoc para avaliação 
dos projetos de pesquisa

O correto enquadramento do projeto na linha temática do edital é fundamental para a identificação 
dos consultores ad hoc. O Decit assume, parcialmente, a responsabilidade pela identificação de especia-
listas para análise dos projetos apresentados.

A busca de consultores ad hoc é feita na Plataforma Lattes do CNPq. São selecionados dois consultores 
para cada proposta. Esses devem apresentar titulação mínima de Doutor há pelo menos dois anos e pu-
blicar trabalhos freqüentemente, além de estar vinculado a uma instituição fixada em um estado distinto 
daquele que abriga a instituição proponente do projeto. A área de investigação dos consultores deve estar 
em consonância com a linha temática do projeto que irá avaliar.

O processo de distribuição dos projetos para os consultores ad hoc ocorre por meio do SIS-PPSUS, sen-
do esta uma etapa que também demanda um esforço conjunto das FAPs e da equipe do Decit. Após a iden-
tificação dos consultores, a FAP envia-lhes um convite solicitando seu aceite como parecerista. Havendo 
a concordância por parte do consultor, são remetidas as instruções para acesso ao sistema. Essa tarefa de-
manda contato permanente com consultores para que avaliem os projetos no prazo pré-estabelecido.  

continuação
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resultado

Identificados consultores •	 ad hoc na Plataforma Lattes do CNPq para atender às de-
mandas de cinco estados.
Os mesmos cinco estados foram apoiados pelo Decit para distribuição dos projetos •	
submetidos aos consultores ad hoc.

j) acompanhamento das reuniões das comissões de especialistas

As comissões de especialistas são constituídas por pesquisadores do campo da Saúde altamente quali-
ficados nas áreas correspondentes aos temas do edital. A comissão procede coletivamente à análise com-
parativa dos projetos, utilizando com critérios o mérito técnico científico e a relevância sociossanitária. 
Ao final, os projetos recomendados para obtenção de financiamento são ranqueados por ordem decres-
cente de prioridade. 

Na maioria das vezes, os técnicos do Decit acompanham as reuniões das comissões de especialistas, 
com o objetivo de auxiliá-los no processo de apreciação dos projetos de pesquisa, assegurando que a aná-
lise ocorra à luz do edital publicado. 

resultado

Em 2006, o Decit participou de duas reuniões da comissão de especialistas, nos estados •	
de Minas Gerais e Paraná.

l) Participação nas reuniões dos comitês gestores

O comitê gestor é composto por representantes do Decit, CNPq, FAP e SES, e representa a instância 
final de deliberação para a seleção das propostas de pesquisa a serem financiadas por meio do PPSUS. O 
objetivo da reunião é a analise da relevância sociossanitária e orçamentária dos projetos. O comitê pode, 
ainda, corrigir possíveis distorções que, por ventura, tenham ocorrido nas etapas de enquadramento e 
julgamento dos projetos, além de avaliar eventuais divergências entre pareceres. O resultado final da ava-
liação dos projetos é registrado em ata, assinada por todos os participantes.

resultado

Participação em três reuniões dos comitês gestores dos estados que integram o PPSUS.•	

2.3.2  Acompanhamento e Avaliação das Pesquisas Apoiadas 
por meio dos Editais 2004/2005 do PPSUS

Justificativa

As fundações de amparo à pesquisa dos estados utilizam mecanismos e instrumentos distintos de 
A&A de pesquisas. As estratégias de acompanhamento mais comumente utilizadas pelas FAPs são: apre-
sentação de relatórios parciais e finais, e realização de seminários para apresentação dos resultados das 
pesquisas. Algumas delas também realizam visitas ao local de desenvolvimento das pesquisas e outras 
instituem comissões de avaliação com o objetivo de aprimorar os critérios avaliativos, verificar o anda-
mento das pesquisas e emitir pareceres à FAP.

Para monitoramento das pesquisas financiadas por meio do PPSUS, definiu-se uma padronização mí-
nima das atividades de A&A, visando assegurar um processo homogêneo de acompanhamento e promo-
ver a socialização dos resultados/produtos alcançados, bem como sua incorporação nas estratégias de 
intervenção nos problemas de saúde. Serão utilizados dois mecanismos para A&A das pesquisas finan-
ciadas por meio do PPSUS: emissão de relatórios técnico-científicos (parcial e final) e de execução finan-
ceira, e realização de seminários de acompanhamento e avaliação. 
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objetivo

Os seminários têm por objetivo: apresentar os resultados/produtos (parciais e finais) alcançados para 
verificação da sua compatibilidade com os objetivos originalmente propostos, bem como constatação 
do cumprimento do cronograma de execução; promover o debate em torno dos principais problemas de 
saúde da população do estado; e promover a aproximação entre os grupos de pesquisas envolvidos no 
programa e as áreas técnicas da SES, visando favorecer a apropriação dos resultados/produtos pelos ser-
viços e obter respostas às necessidades do sistema local de saúde.

atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) realização dos seminários de acompanhamento e avaliação das pesquisas financiadas pelo PPsus

A realização dos seminários estaduais de A&A, parciais e finais, tem sido uma importante ferramenta para 
a gestão do fomento à pesquisa em saúde no PPSUS e se constituído em um espaço de interação entre pes-
quisadores, e entre pesquisadores e gestores do sistema de saúde, possibilitando: a difusão de conhecimentos, 
o aprimoramento dos estudos financiados pelo programa, a organização de redes de pesquisas e projetos co-
operativos em temas centrais para setor Saúde e a aproximação entre a universidade e os serviços.

Além da comunidade científica, participam do seminário representantes das secretarias estaduais de 
saúde, do Decit e do CNPq, e consultores ad hoc, especialistas nos temas das pesquisas. Os seminários 
parciais são realizados ao fim do primeiro ano de vigência do edital. Nesse momento, os pesquisadores 
apresentam os resultados alcançados até o momento, os avanços e as dificuldades encontradas no desen-
volvimento do estudo. No final do segundo ano, são realizados os seminários finais, com o objetivo prin-
cipal de divulgar os resultados da pesquisa aos gestores do sistema local de saúde.     

Na maioria dos seminários realizados, as FAPs e SES seguiram a metodologia proposta pelo Decit, a 
qual contempla os seguintes passos:

as pesquisas são agrupadas em blocos relacionados aos temas dos editais;•	
são constituídas mesas temáticas compostas por um coordenador e um debatedor para •	
cada bloco de pesquisas;
o coordenador da mesa é geralmente um dirigente da SES que atua na área relacionada •	
ao tema discutido em cada bloco. Da mesma forma, o debatedor também é um espe-
cialista no tema proposto pelo bloco temático. Cabe ao debatedor realizar comentários, 
sugestões e recomendações relacionados principalmente aos aspectos metodológicos e 
às questões técnicas da pesquisa;
o resumo e os objetivos das pesquisas avaliadas são disponibilizados previamente aos •	
coordenadores, debatedores, representantes da SES e equipe do Decit e do CNPq. A lei-
tura prévia desse resumo é importante para o conhecimento do desenho do estudo e 
para a verificação da sua adequação aos objetivos e métodos originalmente propostos;
as apresentações das pesquisas devem contemplar os seguintes tópicos: título da pes-•	
quisa, objetivos, métodos, estágio atual e resultados esperados. Disponibiliza-se 15 mi-
nutos para as apresentações e dez minutos para os comentários da mesa e possíveis 
esclarecimentos para a platéia; 
as sugestões propostas pelo debatedor são encaminhadas aos coordenadores com o •	
intuito de possibilitar a correção de distorções e reduzir potenciais vieses presentes em 
algumas pesquisas. Nesse processo, é fundamental a participação da SES na escolha do 
coordenador e do debatedor, pois esses constituem-se em atores-chave para o sucesso 
do seminário. 



140

resultados

Em 2006, realizaram-se 11 seminários de A&A parciais, referentes aos editais de •	
2004/2005 e três seminários finais, referentes aos editais de 2002/2003. A Tabela 23 
expõe o cronograma de realização dos seminários de A&A, o número de pesquisas 
avaliadas e a participação de debatedores, pesquisadores e gestores da área da Saúde, 
por estado. 

tabela 23 – Descritivo do cronograma de realização dos seminários de a&a por uF – PPsus/2006

uF Datas de 
realização

seminário final seminário parcial

Presença de 
debatedor

Nº de

Pesquisadores

Nº de

gestores

N º de projetos 
avaliados 

editais 2002-2003

N º de projetos 
avaliados 

editais 2004-2005

AL 31 de março 
e 1.º de abril 08 17 Não 10 15

AM 30 de junho - 12 Sim 15 01

BA 3 e 4 de 
outubro -

17 Sim 23 37

CE 23 e 24 de 
março - 29 Não Informação 

não fornecida

Informação 
não 
fornecida 

DF 7 a 9 de 
julho - 19 Sim 19 05

MT 8 de agosto - 09 Sim 48 19

PB 16 a 18 de 
agosto 13

23
Sim Informação 

não fornecida

Informação 
não 
fornecida

PE 22 de maio - 12 Não 10 36

PI 16 de maio - 13 Não Informação 
não fornecida

Informação 
não 
fornecida

SC 28 a 30 de 
junho - 37

Informação 
não 
fornecida

Informação 
não fornecida

Informação 
não 
fornecida

SE 24 e 25 de 
julho 06 12 Sim 28 19

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Confecção dos relatórios técnicos dos seminários de acompanhamento e avaliação, •	
contendo a descrição da metodologia adotada, o número de participantes e resumos 
das avaliações de cada pesquisa apresentada.
Acompanhamento e avaliação dos resultados parciais e finais das 227 pesquisas apre-•	
sentadas nos seminários, conforme descrito nos quadros a seguir.
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Quadro 4 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Final de acompanhamento e 
avaliação do estado de alagoas – edital PPsus/2002-2003

N º coordenador título do projeto instituição

1 Ana Claire 
Pimenteira Tomaz

Mortalidade e morbidade hospitalar em 
recém-nascidos menores de 1.500g Uncisal

2 Carlos Henrique 
Falcão Tavares

Avaliação das atividades educativas desenvolvidas com as 
adolescentes gestantes no pré-natal e na puericultura do 
HU/UFAL, em prol da redução da mortalidade infantil

UFAL

3 Carlos Maurício 
Rocha Barroso

Distribuição espacial do risco: modelagem da 
mortalidade infantil em Arapiraca, Alagoas UFAL

4 Antônio Carlos 
Silva Costa

Avaliação da participação dos alunos e do 
modelo assistencial do HU/UFAL na construção 
de um novo processo de formação para os 
profissionais de saúde e fortalecimento do SUS

UFAL

5 Emerson Santana 
dos Santos

Avaliação da efetividade do estágio de medicina 
comunitária no internato do curso de medicina da Escola 
de Ciências Médicas de Alagoas na formação do médico 
de perfil generalista baseado no Modelo Saúde da Família

Uncisal

6 Rosana Quintella 
Brandão Vilela

Avaliação da inserção do aluno no modelo 
assistencial do SUS: subsídio para uma proposta 
de reformulação do ensino médico da UFAL

UFAL

7 Denise Wanderlei Silva
Epidemiologia e avaliação biomolecular do vírus 
da hepatite (HCV) causador do hepatocarcinoma 
em populações do estado de Alagoas

UFAL

8 Fernando Antônio 
Gomes de Andrade

Situação epidemiológica e qualidade da atenção 
em oncologia no Estado de Alagoas UFAL

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Quadro 5 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do estado de alagoas – edital PPsus/2004-2005

N º coordenador título do projeto instituição

1 Analice Dantas 
Santos

Perfil socioeconômico e epidemiológico dos usuários do 
Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes (UFAL) UFAL

2 Cynara de Araújo 
Batista Pereira

Fitoterapia: a farmácia viva na atenção 
primária de saúde do Estado de Alagoas UFAL

3 Heloisa Helena 
Motta Bandini

Ambulatório de aparelhos de 
amplificação sonora individual Uncisal

4 Maria das Graças 
Leopardi Gonçalves

Problemas de saúde relacionados a medicamentos 
em usuários de unidade de emergência UFAL

5 Rosa Lúcia Prédes 
Trindade

Avaliação da organização da rede de 
atenção em saúde mental Sesau-AL

6 Sylvana de 
Araújo Barros

Estudo antropométrico de crianças internadas 
na clínica pediátrica do Hospital Universitário 
Prof. Alberto Antunes (UFAL)

Ufal

7 Fernando de 
Araújo Pedrosa

Fatores de risco e agentes etiológicos para leishmaniose 
tegumentar americana (LTA) no Estado de Alagoas, Brasil UFAL

8 Maria do Carmo 
Borges Teixeira Prevalência do vírus C nas unidades de diálise, em Maceió Uncisal

continua
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N º coordenador título do projeto instituição

9 Sandra Mary Lima 
Vasconcelos

Hábitos alimentares e estado nutricional de 
hipertensos e diabéticos. Uma contribuição às 
ações de controle de fatores de risco vasculares do 
Hiperdia – MS do município de Flexeiras, Alagoas

UFAL

10 Zenaldo Porfírio
Prevalência de portadores de ‘Neisseria meningitidis’ 
em profissionais de saúde recém-admitidos 
no Hospital Escola Hélvio Auto (Uncisal)

Uncisal

11 Carlos Maurício 
Rocha Barroso

Análise da distribuição espacial de larvas de Aedes 
aegypti no Bairro do Tabuleiro, Maceió, Alagoas, Brasil UFAL

12 Denise Maria 
Wanderlei Silva

Seqüenciamento de DNA das Regiões 5 NCR e NS5B 
do vírus da hepatite C para genotipagem de rotina UFAL

13 Fernando Antônio 
Gomes de Andrade

Hemicelulose em reconstrução da parede 
abdominal em ratos: estudo imunoistoquímico Fapeal

14 Haroldo da 
Silva Ferreira

Sistema de vigilância alimentar e nutricional: 
confiabilidade dos dados antropométricos obtidos 
na rede básica de saúde do SUS em Alagoas

UFAL

15 Telma Maria Toledo 
de Menezes Florêncio

Diagnóstico de saúde da população materno-
infantil do Estado de Alagoas UFAL

16 Ricardo Macedo Projeto cirurgia da epilepsia: elaboração e execução 
de sistema informatizado de banco de dados

UFAL

17 Cícero Eduardo 
Ramalho Neto

Diagnóstico precoce do câncer de mama, 
ovariano e do colo uterino por meta – PCR 
e seqüenciamento automático de DNA

UFAL

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Quadro 6 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do estado do amazonas – edital PPsus/2004-2005 

N º coordenador título instituição

1 Adriana Sotero 
Martins

Identificação molecular e caracterização molecular 
da resistência a drogas dos agentes causadores 
da candidíase na Cidade de Manaus

Fiocruz

2 Maricleide de 
Farias Naiff

Otimização da técnica de eletroforese bidimensional 
para análise proteômica comparativa entre soros 
de doadores saudáveis e de pacientes com infecção 
mista por HIV e leishmania tegumentar

Inpa

3 Marilaine Martins Filarioses no Município de Coari – Amazonas: estudo 
epidemiológico e diagnóstico e diagnóstico molecular FMTAM

4 Fernando Hélio 
Alencar

Ocorrência de obesidade em adolescentes 
na área metropolitana de Manaus INPA

5 Maurício Morishi 
Ogusku

Verificação de métodos e sistemas para diagnóstico da 
tuberculose visando utilização pela rede básica de Saúde INPA

6 Kátia Luz Torres Silva Estudo da soroprevalência de HIV em 
doadores de sangue na Cidade de Manaus Hemoan

7 Cristóvão Alves 
da Costa

Monitoramento do vírus dengue em mosquitos 
Aedes aegypti e Aedes albopictus capturados 
em bairros da cidade de Manaus/AM

Inpa

continuação

continua
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N º coordenador título instituição

8 Maria das Graças 
Costa Alecrim

Estudo do impacto da infecção malárica 
gestacional sobre a natimortalidade, através do 
exame da placenta, na Cidade de Manaus

FMTAM

9 Emerson Silva Lima

Avaliação da doença hipertensiva específica da 
gravidez no Amazonas: relação com parâmetros 
bioquímicos específicos e implantação de programas, 
diagnóstico e controle mais adequado

UFAM

10 Antônio Levino 
da Silva Neto

Tuberculose e hanseníase em áreas indígenas: 
pesquisa avaliativa de ações programáticas Fiocruz

11 Irineide Assumpção 
Antunes

Implantação e análise de métodos para diagnóstico 
da tuberculose em comunidades indígenas do 
Município de São Gabriel da Cachoeira/AM

SES/AM

12 Evelyne Marie 
Therese Mainbourg

População Indígena da Cidade de 
Manaus: condições de saúde e SUS Fiocruz

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Quadro 7 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do estado da bahia – edital PPsus/2004-2005

N º coordenador título do projeto instituição

1 Dr. Isaac Suzart 
Gomes Filho

Doença periodontal materna e prematuridade e 
baixo peso ao nascer – estudo de intervenção UEFS

2 Maria Inês Costa 
Dourado

Estudo das condições de saúde bucal em pacientes 
infectados pelo HIV/aids na Era Haart UFBA/ISC

3 Paloma Dias da 
Silva Telles

Avaliação de receptores celulares 
sinalizadores da angiogênese pulpar

UFBA

4 Leda Solano de 
Freitas Souza

Prevalência de Infecção por Chlamydia trachomatis 
em lactentes com pneumonia ou bronquiolite UFBA/UPES

5 Luiz Guilherme 
Costa Lira

Avaliação de alterações hepáticas em pacientes 
portadoras de síndrome de Turner UFBA

6 Sandra Maria 
Chaves dos Santos

Avaliação de unidade de alimentação e nutrição na 
perspectiva da alimentação saudável: um estudo de 
caso no Pólo Petroquímico de Camaçari, Bahia

UFBA

7 Ana Marice 
Teixeira Ladeia

Avaliação do efeito do azeite de dendê sobre o perfil 
lipídico de indivíduos hipercolesterolêmicos

FBDC/
EBMSP

8 Luciana 
Rodrigues Silva

Contaminação alimentar de lactários e cozinhas 
hospitalares de três cidades do Estado da Bahia

UFBA

9 Marilda de Souza 
Gonçalves

Implantação de marcadores genéticos 
direcionados à melhoria da qualidade de vida 
materno-fetal no atendimento do SUS

Fiocruz/

BA/CPqGM

10 Manuela 
Garcia Lima

Estudo epidemiológico das tentativas de 
suicídio nas emergências das redes pública 
e privada na Cidade de Salvador

FBDC/
EBMSP

11 Maria Luiza Brito 
de Souza Atta

Investigação da ocorrência de auto-anticorpos em 
pacientes portadores de hepatite viral C crônica UFBA

continuação

continua
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N º coordenador título do projeto instituição

12 Fabiana Paim Rosa Bioengenharia tecidual óssea: desenvolvimento 
de biomateriais e terapêuticas regenerativas

UFBA/ICS

13 Enilda Rosendo 
do Nascimento

Impacto da assistência de enfermagem 
às mulheres em saúde reprodutiva em 
serviços de saúde de Salvador/Bahia

UFBA

14 Raymundo Paraná 
Ferreira Filho

Projeto de melhoria da rede do Hospital 
Universitário da Universidade Federal da Bahia

UFBA/
HUPES

15

Marluce Maria 
Araújo Assis Atenção básica à saúde no processo de 

descentralização da saúde na Bahia (1998-2005) UEFS

16

Maria do Carmo 
Lessa Guimarães Análise da gestão compartilhada do 

SUS em municípios baianos UFBA

17
Sebastião Antônio 
Loureiro de 
Sousa e Silva

Desenvolvimento de metodologia de avaliação 
de desempenho do sistema de saúde baiano UFBA/ISC

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

continuação
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Quadro 8 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do estado do ceará – edital PPsus/2004-2005

N º coordenador título do projeto instituição

1
Fernando José 
Pires de Sousa

Implicações do envelhecimento da população 
do Ceará no sistema de saúde

UFC

2
Luiz Odorico 
Monteiro de 
Andrade

Avaliação do processo de descentralização do Sistema 
Único de Saúde na 11.ª microrregional do Ceará

UFC

3 Lia Carneiro Silveira
A Avaliação dos centros de atenção psicossocial 
segundo parâmetros de humanização da gestão

UECE

4

Maria Salete 
Bessa Jorge

Organização dos serviços de saúde mental: qualidade 
dos serviços, acessibilidade, integralidade e participação 
dos trabalhadores de saúde mental no controle social

UECE

5
Escolástica Rejane 
Ferreira Moura

Avaliação da assistência prestada em 
planejamento familiar no contexto do Programa 
Saúde da Família no Ceará, Brasil

6
Karla Corrêa 
Lima Miranda

Integralidade em saúde: co-responsabilidade 
dos serviços de referência em HIV/aids e do 
Programa Saúde da Família na assistência 
aos indivíduos soropositivos e família

UECE

7
Jorge Luiz Nobre 
Rodrigues

Estudo soroepidemiológico em duas comunidades 
acometidas por melioidose no Estado do Ceará

UFC

8
Lígia Regina 
Sansigolo Pontes

Dinâmica da transmissão do Mycobacterium 
leprae no Estado do Ceará: estudo epidemiológico 
sobre fontes de infecção humanas e ambientais 
empregando técnicas de biologia molecular

UFC

9
Teresinha do 
Menino Jesus Silva

Estudo de prevalência das pneumonias hospitalares 
nos pacientes internados na unidade de terapia 
intensiva do Hospital Universitário Walter Cantídio

UFC

10
Aparecida Tiemi 
Nagao Dias

Marcadores sorológicos no acompanhamento 
laboratorial de pacientes portadores de hanseníaese

UFC

11
João Macedo 
Coelho Filho

Avaliação da validade da escala de Katz para 
rastreamento da capacidade funcional entre idosos 
atendidos em unidade secundária de saúde

UFC

12
Lorita Marlena 
Freitag Pagliuca

Acesso ao sistema de saúde dos  portadores de 
deficiência visual – a questão da comunicação

UFC

13
José Wellington 
de Oliveira Lima

Controle do dengue: avaliação do potencial 
de 5 espécies de peixe como alternativa 
para controle biológico do Aedes

UECE

14
Maria Izabel 
Florindo Guedes

Uso de vírus que infectam plantas como vetor para a 
produção de uma vacina tetravalente para a dengue.

UECE

15 Jorg Heukelbach
Estratégias terapêuticas da escabiose: ensaio 
clínico randomizado com uma substância 
natural em uma comunidade hiperendêmica

UFC

16
Maria de Fátima 
Oliveira

Monitoramento de pacientes chagásicos crônicos 
atendidos no ambulatório do Hospital Universitário 
Walter Cantídio em tratamento com benzonidazol

UFC

continua
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N º coordenador título do projeto instituição

17
Lúcia de Fátima 
da Silva

Risco cardiovascular entre adultos jovens de uma 
comunidade de Fortaleza/CE: identificar para educar

18
Thelma Leite 
de Araújo

Ações primárias em saúde cardiovascular: 
avaliação de fatores de risco em escolares

UFC

19
Zélia Maria de 
Sousa Araújo Santos

Fatores determinantes na adesão do cliente hipertenso ao 
tratamento – análise no âmbito da educação em saúde

Unifor

20
Maria Teresa 
Salles Trevisan

Caracterização de novas substâncias naturais de frutas 
e seus subprodutos com potenciais antioxidantes 
para a utilização na quimiprevenção do câncer

UFC

21
Ana Karina 
Bezerra Pinheiro

Cervicografia digital: avaliação da sensibilidade 
e especificidade na detecção de lesões 
precursoras para o câncer cérvico-uterino

UFC

22
Violante Augusta 
Batista Braga

Uso de álcool entre os acadêmicos da

área da Saúde: perfil de consumo

23
Álvaro Jorge 
Madeiro Leite

Tendências e diferenciais na saúde perinatal no Município 
de Fortaleza, Ceará: comparação entre 1995 e 2005

UFC

24
Sílvia Helena Barem 
Rabenhorst

Detecção da Mutação Fator V de Leiden, 
do gene da protrombina e do polimorfismo 
do metileno tetrahidrofolato redutase em 
pacientes com complicações obstétricas

UFC

25
Maria Veraci 
Oliveira Queiróz

Avaliação da assistência per natal: análise dos fatores 
que interferem na qualidade e definição de indicadores

UECE

26
Glauce Socorro 
de Barros Viana

Avaliação do efeito do óleo essencial de 
Alfavaca (Ocimum gratissimum L) sobre 
a placa bacteriana em crianças

FMJ

27
Vicente de Paulo 
Teixeira Pinto

Prevenção e tratamento da anemia ferropriva 
em pré-escolares da rede pública de ensino 
de sobral através da fortificação da água

UFC

28
Anamaria 
Cavalcante e Silva

Prevalência de acidentes e percentual de hosipitalização 
entre crianças de 0 a 5 anos na região do Cariri/CE

ESP

29
Luiza Jane Eyre 
de Souza Vieira

Fatores de risco no contexto familiar para situações de 
acidentes em crianças e violência contra a mulher

Unifor

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Quadro 9 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do Distrito Federal – edital PPsus/2004-2005

N º coordenador título do projeto instituição
1 Helvécio Bueno Avaliação da assistência farmacêutica básica no DF Fepecs

2 Marina Kyiomi Ito
Prevalência dos valores de risco para doenças 
crônicas não-transmissíveis no DF: um 
projeto integrado de vigilância e controle

UnB

3 César Augusto 
Cuba Cuba

Biogeografia de populações de rhodnius spp (Tritominae), 
vetores da doença de Chagas, associadas a palmeira 
(Arecaceae) das bacias hidrográficas do Distrito Federal e 
Brasil central: uma abordagem entomológico-molecular

UnB

continuação

continua
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N º coordenador título do projeto instituição

4 Nilce Santos 
de Melo

Citologia esfoliativa e biopsia aspirativa com 
agulha fina: alternativas viáveis para o diagnóstico 
precoce de câncer da boca no PSF

UnB

5 Bergmann 
Morais Ribeiro

Estudos da atividade tóxica do bioinseticida 
Bacillus thuringiensis contra Aedes aegypti UnB

6 Fernando Araripe 
Gonçalves Torres

Desenvolvimento de tecnologia para a 
produção de enzimas que compõem os kits 
de dosagem de glicose e ácido úrico

UnB

7 Antônio Carlos 
de Souza

Estudo prospectivo sobre avaliação e diagnóstico 
da neuropatia diabética, em nível de atendimento 
de baixa e alta complexidades, através da aplicação 
de um sistema de escore de sinais e sintomas 
neuropáticos associado a um teste semi-quantitativo

Hospital 
Regional de 
Taguatinga 
– HRT/SES

8 Maria Estefânia 
Bosco Otto

Efeitos da atrovastatina no tratamento de pacientes 
hipertensos com níveis de colesterol limítrofes: estudo 
com ecocardiograma de contraste e doppler tecidual

Incor/DF

9 Maria do Socorro 
Evangelista Kusano

Busca ativa da doença tuberculosa em idosos diabéticos 
utilizando diferentes recursos diagnósticos no DF UnB

10 Gilson Maestrini 
Muza

Perfil sociodemográfico e epidemiológico de 
crianças e adolescentes acolhidos no Centro de 
Orientação Médico-Psicopedagógico (COMPP-
SES\DF) nos anos de 2001 a 2004

Secretaria 
de Saúde

11 Maria Fátima 
Olivier Sudbrack

Prevenção da drogadição para 
adolescentes escolares do DF UnB

12
Maria do Socorro 
Laurentino de 
Carvalho

Estudo da flutuação geográfica e sazonal dos 
flebotomíneos no Distrito Federal no período 2005-2006

Secretaria 
de Saúde

13 Dirce Guilhem 
de Matos

Análise da relação dos serviços de média complexidade 
com a rede básica de saúde do DF e entorno: buscando 
prioridades para ampliar acessos e resolubilidades

UnB

14 Rosicler Rocha 
Aiza Alvarez

Impacto de testes diagnósticos na 
prevalência oculta da hanseníase UnB

15 Edgar Merchán-
Hamann Adesão ao tratamento anti-retroviral em Brasília/DF UnB

16 Anadergh Barbosa 
de Abreu Branco

Efeito do espectro de ruído ocupacional na audição de 
trabalhadores em diversos ramos de atividades no DF UnB

17 Leonor Maria 
Pacheco Santos

Incidência de defeitos do tubo neural em recém-
nascidos nas maternidades do SUS no DF e o efeito da 
fortificação obrigatória das farinhas com ácido fólico

UnB

18 Marisa Pacini Costa Humanização do trabalho hospitalar. satisfação do 
usuário e do profissional dos hospitais da SES/DF

Secretaria 
de Saúde

19 Osmindo Rodrigues 
Pires Júnior

Avaliação das concentrações de cianotoxina 
hepatotóxica – LR nos reservatórios de 
abastecimento urbano do Distrito Federal

UnB

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

continuação
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Quadro 10 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do estado do Mato grosso – edital PPsus/2004-2005

N.º Coordenador Título do projeto Instituição

1 Maria Angélica dos 
Santos Spinelli

O Programa Saúde da Família em municípios 
de pequeno e médio portes de Mato Grosso UFMT

2 Marina Atanaka 
dos Santos

Aplicabilidade do Manual Guia de avaliação 
rápida de aspectos sociais, econômicos e culturais 
envolvidos na produção da malária (OMS), pelas 
equipes do PSF, do Município de Jurema/MT, 2005

UFMT

3
Elisete Duarte Fatores associados à chance de gravidez na 

adolescência precoce em Cuiabá MT: subsídios 
para formulação de intervenções no SUS

UFMT

4 Ana Lucia Maria 
Ribeiro

Avaliação do teste rápido imunocromatográfico para 
detecção de infecção por plasmódio em mosquitos 
anofelinos, comparativo com os testes de ELISA e de 
PCR, em área endêmica de malária de Mato Grosso

Assoc. Mato-

Grossense

Estudo

Endemias

Tropicais

5
Eliane Ignotti Avaliação das ações de vigilância epidemiológica 

entre os contatos intradomiciliares de hanseníase 
e tuberculose do Estado do Mato Grosso

Unemat

6 Cor Jesus 
Fernandes Fontes

Aspectos epidemiológicos e laboratoriais de 
micoses superficiais e cutâneas em pacientes 
atendidos nas policlínicas SUS, Cuiabá/MT

Assoc. Mato-

Grossense

Estudo

Endemias

Tropicais

7 Francisco José Dutra
Aspectos epidemiológicos da hepatite viral C 
em pacientes renais crônicos em hemodiálise 
nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande/MT

UFMT

8 Marcial Francis 
Galera

Vigilância epidemiológica de anomalias 
congênitas em um hospital universitário Unic

9 Gláubia Rocha 
Barbosa Relvas

Vigilância de carências nutricionais em pré-
escolares no Município de Cuiabá/MT SES/MT

Fonte: Decit/SCTIE/MS.
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Quadro 11 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Final de acompanhamento e 
avaliação do estado da Paraíba – edital PPsus/2002-2003

N º coordenador título do projeto instituição

1 José Maria B. Filho
Ensaios toxicológicos clínicos com as folhas 
da Cissus sicyoides, um potencial fitoterápico 
para tratamento dos diabetes

UFPB

2 Humberto Silva Controle alternativo do Aedes aegypti com utilização 
de extrato do pereiro (Aspidosperma refractum Mart.) UEPB

3 José Pires Dantas
Avaliação toxicológica pré-clínica da entrecasca 
da faveleira (Cnidoscolus Quercifolius (Mart:) 
Pax et Hoff) e do óleo de suas sementes

UEPB

4
Margareth de 
Fátima Formiga 
Melo Diniz

Ensaios toxicológicos pré-clínicos com as cascas do 
Anacardium Occidentale (Cajueiro), um potencial 
fitoterápico com propriedades anti-sépticas, 
cicatrizante, antidiarréica e antiinflamatória

UFPB

5 Demétrius Antonio 
Machado de Araújo

Avaliação dos extratos de origem vegetal com 
potencial leishmanicida: uma abordagem citotóxica UFPB

6 Alberto José 
Santos Ramos

Distúrbios metabólicos em mulheres 
com hiperandrogenismo HUAC

7 Maria de Fátima 
de A. Silveira

Avaliação do processo de capacitação 
do Programa Saúde da Família UEPB

8 Roberto Teixeira 
de Lima O controle social e a participação popular UFPB

9 Maria José Cariri 
Benigna

Assistência materno-infantil; influência do Programa 
Saúde da Família na atenção básica à saúde UEPB

10 Márcio de M. 
Caniello

O controle social nos conselhos 
municipais de saúde da Paraíba UFCG/PPGS

11 Célia Cristina Zago Cultura organizacional da Secretaria 
de Saúde do Estado da Paraíba UFPB

12 Wilton Wilney 
Nascimento Padilha

Recursos humanos e programação em 
odontologia no Estado da Paraíba UFPB

13 Fernanda Leal Levantamento do perfil dos profissionais 
do PSF no Estado da Paraíba UFCG

Fonte: Decit/SCTIE/MS.
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Quadro 12 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do estado da Paraíba – edital PPsus/2004-2005

N.º Coordenador Título do projeto Instituição

1 Alice Teles de 
Carvalho

Avaliação da desigualdade na taxa de mortalidade infantil 
intra e interdistritos sanitários de João Pessoa: uma 
contribuição para uma maior eqüidade na atenção à saúde

UFPB

2 Roberto Teixeira 
de Lima

Assistência pré-natal em serviços públicos no 
Estado da Paraíba: a questão da qualidade UFPB

3 Alberto José 
Santos Ramos

Avaliação do atendimento a pessoas 
com diabetes em serviço do SUS UFCG

4 Marta Barreto de 
Medeiros Nóbrega

Avaliação da qualidade do atendimento 
prestado pelo Sistema Único de Saúde às 
pessoas portadoras de hipertireoidismo

UFCG

5 Wilton Wilney 
Nascimento Padilha

Avaliação de proposta de programação em 
saúde bucal no Programa Saúde da Família UFPB

6
Tereza Helena 
Cavalcanti 
Vasconcelos

Implantação da unidade de manipulação 
do suporte nutricional enteral com base 
na Resolução RDC n.º 63.2000

UFPB

7 José Maria 
Barbosa Filho

Avaliação da atividade de substâncias naturais e sintéticas: 
Uma busca para o tratamento do câncer através da 
inibição das enzimas topoisomerase I e II humanas

UFPB

8
Claudia Helena 
Soares de Morais 
Freitas

Levantamento das condições de saúde bucal 
da população indígena na Paraíba UFPB

9 Sônia Maria de 
Luna Maciel

Saúde bucal na população indígena 
potiguar no Estado da Paraíba, Brasil UEPB

10 Fernanda Burle 
de Aguiar Resgatando o saber indígena em plantas medicinais UFPB

11 Rodrigo Pinheiro 
de Toledo Viana

A organização da atenção básica e das estratégias de gestão 
no Estado da Paraíba: avaliação do perfil epidemiológico 
– saúde da criança, saúde da mulher, hipertensão arterial 
e diabetes – em função da organização da atenção básica 
à saúde em 16 municípios no Estado da Paraíba

UFPB

12 Márcio de Matos 
Caniello

A eficácia da gestão descentralizada do SUS 
e o desempenho institucional dos conselhos 
municipais de saúde da Paraíba

UFCG

13 Fausto Veras 
Maranhão Ayres

Otimização da gestão da assistência 
farmacêutica no Município de Santa Rita Cefet

14 Aliana Fernandes 
Guimarães

O conselho municipal de saúde: palco 
de avanços do controle social UEPB

15
Fernanda 
de Lourdes 
Almeida Leal

Avaliação dos programas de capacitação dos 
profissionais de saúde mental do Estado da Paraíba UFCG

16 Alana Abrantes 
Nogueira de Pontes

Análise da excreção urinária de iodo versus volume 
tireoidiano em escolares do Município de Cabaceiras/PB UFCG

17

Diego Nunes 
Guedes Avaliação da qualidade e investigação toxicológica 

das plantas medicinais comercializadas em Saches UFPB

continua
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N.º Coordenador Título do projeto Instituição

18
Margareth de 
Fátima Formiga 
Melo Diniz

Ensaios clínicos de fase II com folhas de Cissus sicyoides 
L. (Vitaceae) em indivíduos diabéticos tipo 2 UFPB

19 Márcia Regina 
Piuvezam

Avaliação do extrato e substâncias fenólicas do pólen 
apícola da abelha (Apis melífera) na inflamação 
crônica não-infecciosa. Determinação do efeito 
flavonóides em modelo experimental de asma

UFPB

20 Leônia Maria Batista

Avaliação da atividade antiulcerogênica de 
extratos, frações e compostos isolados das 
espécies vegetais Herissantia Crispa Conocliniopis 
Prassifolia em modelos animais

UFPB

21 Reinaldo Nóbrega 
de Almeida

Avaliação farmacológica de espécies do gênero 
bauhinia nativas do semi-árido nordestino 
de potencial. Atividade hipoglicemiante com 
utilização em doenças não-infecciosas

UFPB

22 Mário Luiz Araújo 
de A. Vasconcelos

Produção de novos quimioterápicos para o tratamento 
da leishmaniose no Sistema Único de Saúde UFPB

23 Suelma de Fátima 
Maracajá Ramos

Consumo de substâncias psicoativas no 
Hospital Universitário Lauro Wanderley: 
um estado de famacoeconomia

UFPB

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Quadro 13 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do estado do Pernambuco – edital PPsus/2004-2005

N º coordenador título do projeto instituição

1 Raul Morais Melo
Perfil da anemia aplástica adquirida 
no Estado de Pernambuco

Hemope

2
Cleide Maria 
Ribeiro de 
Albuquerque

Modelo experimental de armadilha para a captura de 
fêmeas grávidas de Aedes aegypti (Diptera: culicidae)

UFPE

3
Karina Conceição 
G. Machado 
de Araújo

Distribuição espacial dos focos de esquistossomose 
mansônica no litoral de Pernambuco

CPqAM/

Fiocruz

4
Flávia Miranda 
Gomes de 
Constantino

Marcadores de trombofilia em portadores 
de síndromes falciformes

Hemope

5
Maria das Mercês 
Cavalcanti Cabral

Depressão e mulher: um estudo sobre as 
trabalhadoras/servidoras da Secretaria de 
Saúde do Estado de Pernambuco

SES

6
Ana Paula 
Veras Sobral

Avaliação imunoistoquímica do estroma 
de carcinoma epidermóide de boca

FOP/UPE

7 Emanuel Sarinho Manobra expiratória forçada em crianças pré-escolares UFPE

8
Antônio Carlos 
de Freitas

Produção de virus-like particles do papilomavírus 
tipo 16 em células de levedura Pichia pastoris

UFPE

continuação

continua
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N º coordenador título do projeto instituição

9 Helena Juliana Nagy

Prevenção de câncer do endométrio: análise da 
prevalência do câncer de endométrio e estudo 
de marcadores de transformação maligna no 
endométrio normal, nos pólipos, nas hiperplasias e 
no câncer do endométrio, em pacientes submetidas 
à histeroscopia diagnóstica, no HC-UFPE

UFPE

10
Juliana Ferreira 
Cavalcanti de 
Albuquerque

Avaliação da atividade anti-cândida de Lippia 
sidoides. cham. (verbenaceae) para obtenção 
de um creme de aplicação vaginal

UFPE

11
Marluce Tavares 
de Oliveira

Violência doméstica contra crianças e adolescentes: 
das visões dos profissionais de saúde à construção 
do perdão. Uma proposta sistêmico-relacional

FCM/UPE

12
Zulma Maria 
Medeiros

Validação dos testes de reação de cadeia da 
polimerase e do teste de aglutinação no diagnóstico 
de Calazar em pacientes internados em hospitais 
de referências em Pernambuco, Brasil

CPqAM/
Fiocruz

13 Paula Loureiro
Análise epidemiológica e evolução clínica 
de indivíduos infectados pelo vírus HTLV-I/
II na Região Metropolitana de Recife

Hemope

14
Simão Dias de 
Vasconcelos Filho

Acidentes escorpiônicos em Pernambuco: aspectos 
clínico-epidemiológicos e socioambientais

UFPE

15
Carlos Teixeira 
Brandt

Estudo plaquetário e do fator de von Willebrand na 
esquistossomose mansônica hepatoesplênica

UFPE

16
Mallison da Silva 
Vasconcelos

Prevalência de sintomas urinários e disfunção 
erétil em homens portadores do vírus HTLV-1 
atendidos na fundação Hemope

FIR

17
Sinval Pinto 
Brandão Filho

Leishmaniose visceral no Município de Paulista, Região 
Metropolitana do Recife, Pernambuco: prevalência da 
infecção no cão doméstico (Canis familiaris) e estudo 
dos flebotomíneos envolvidos na transmissão

Fiocruz

18
Haiana Charifker 
Schindler

Desenvolvimento e validação de métodos moleculares 
e imunológicos para o diagnóstico da tuberculose 
infantil – fase III de desenvolvimento dos testes

CPqAM/

Fiocruz

19
Luciana de Barros 
Correia Fontes

Saúde bucal para bebês e crianças com necessidades 
especiais: ofertas de serviço e perspectivas no SUS

UEPB

20
Dione Tavares 
Maciel

Segurança microbiológica das refeições oferecidas 
na oncologia pediátrica do hospital universitário 
Oswaldo Cruz: avaliação do binômio tempo e 
temperatura na distribuição de preparações dietéticas

HUOC/UPE

21
Taciana Padilha 
de Castro

Avaliação da segurança clínica e efetividade 
das tecnologias adotadas no serviço de 
hemodinâmica de um hospital universitário

HUOC/UPE

22
Petrônio José de 
Lima Martelli

Modelo de atenção em saúde bucal e 
formação do cirurgião dentista no Programa 
Saúde da Família de Pernambuco

ASCES

23
Thália Velho 
Barreto de Araújo

Fatores que influenciam na realização de pré-natal 
adequado entre as puérperas atendidas em hospitais de 
referência para gravidez de risco na Cidade do Recife

UFPE

24
Ana Bernarda 
Lurdenir

Transtornos mentais comuns e sua associação com o 
trabalho cotidiano de trabalho e estilo de vida do médico

UFPE

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

continuação
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Quadro 14 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do estado do Piauí – edital PPsus/2004-2005

N º coordenador título do projeto instituição

1 Viriato Campelo Mortalidade por causas externas em Teresina 
1995-2005: conhecer para atuar UFPI

2 Claudete Ferreira 
de Souza Monteiro

Caracterização de casos de violência contra a mulher 
atendida em serviços de urgência em Teresina Abenfo

3 Ana Maria Ribeiro 
dos Santos

Perfil do cliente vítima de trauma por acidente 
de moto atendido no serviço de pronto-
socorro do Hospital Getúlio Vargas

Novafapi

4 Maria Cândida de 
Almeida Lopes

Avaliação dos custos médico-hospitalares decorrentes de 
acidentes de trânsito na Cidade de Teresina: parâmetros 
para novas políticas públicas na área de Saúde

UFPI

5 Lúcia Cristina 
dos Santos Rosa

Fatores de risco para o uso de álcool e 
outras drogas na adolescência UFPI

6
Dilina do 
Nascimento 
Marreiro

Efeito da suplementação com zinco sobre a função da 
glândula tireóide e metabolismos hormônios tireoidianos UFPI

7 Francisco Laurindo 
da Silva

Caracterização fenotípica e genotípica de 
espécies de cândida associadas à infecção 
em pacientes imunossuprimidos

UFPI

8 Lis Cardoso 
Marinho Medeiros

Avaliação sobre a pedagogia da problematização como 
estratégia de educação em saúde na gestão do SUS UFPI

9 Vilmar Moura Leal

Magnitude, dinâmica e compreensão da gestão do 
trabalho e da educação na saúde – projeto pedagógico 
para um plano de educação continuada tendo 
como meta o “acolhimento e humanização”

UFPI

10 Marize Melo 
dos Santos

A assistência domiciliar na perspectiva na 
qualidade da saúde e nutrição das famílias da Vila 
do Avião do PSF no Município de Teresina

UFPI

11 Carmem Viana 
Ramos

Estudo da subnotificação do óbito infantil em quatro 
municípios do Estado do Piauí, no período de 2002 a 2004 SESAPI

12 Luciana Maria 
Ribeiro Pereira

Avaliação promoção do aleitamento materno 
nas maternidades públicas de Teresina Novafapi

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Quadro 15 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do estado de santa catarina – edital PPsus/2004-2005

Nº coordenador título do projeto instituição

1 Ernani Tiaraju de 
Santa Helena

Adesão ao tratamento farmacológico de pacientes com 
hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos 
no Programa Saúde da Família de Blumenau/SC

Instituto 
Gene 
Blumenau

2 Ana Maria Borges 
de Sousa

Vida e cuidado: monitoramento das práticas hospitalares 
destinadas ao atendimento das crianças vítimas de 
violência sexual na região da Grande Florianópolis/SC

Fapeu

continua
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Nº coordenador título do projeto instituição

3 Caio Maurício 
Mendes de Córdova

Padronização e implantação de diagnóstico 
laboratorial da tuberculose em amostras biológicas e 
da detecção de cepas resistentes às drogas utilizadas 
no tratamento por métodos de biologia molecular

FURB

4 Marcelo Tomás 
de Oliveira

Atendimento odontológico pela técnica restauradora 
atraumática (ART) associado ao emprego de um 
novo gel removedor de cárie dental como alternativa 
a pacientes que não tenham acesso ao atendimento 
ambulatorial no Sistema Único de Saúde (SUS)

Unisul

5 Mercedes Gabriela 
Ratto Reiter

Leite materno em banco de leite humano: 
qualidade e segurança alimentar FURB

6 Elisete Navas 
Sanches Próspero

Estudo Longitudinal dos riscos nutricionais 
em lactentes nascidos com baixo peso e peso 
insuficiente no Município de Itajaí/SC, Brasil

Univali

7 Alan Índio Serrano
Levantamento da situação da condição bucal e sua 
relação com o estado nutricional de deficientes semi 
institucionalizados das Apaes de Florianópolis e São José

Univali

8 Ana Claudina 
P. Serratine

Análise bacteriológica da água dos equipos odontológicos 
instalados nas clínicas do Curso de Odontologia da Unisul Unisul

9 Ari Digiácomo 
Ocampo Moré Resistência mecânica de fixações ligamentares de joelho FEESC

10 Cláudia Roberta 
de Castro Moreno

Tubarão município/saudável: diagnóstico das condições 
de saúde da população do Município de Tubarão/SC Unisul

11
Raimes Moraes Proqualy – família de equipamentos para avaliação da 

qualidade de equipamentos médico-assistenciais FEESC

12 Karen Glazer 
Anselmo Peres

Avaliação da concentração de açucares e do pH em 
medicamentos pediátricos na forma líquida: novo campo 
de atuação para o sistema de vigilância sanitária

Unisul

13 Paulo Maurício Selig Sistema de informação para gestão de 
resíduos de serviços de saúde UFSC

14 Maria Cecília 
Menks Ribeiro

Avaliação citogenética e molecular de 
neoplasias hematológicas – utilização da 
classificação proposta pela OMS

UFSC

15 Norberto Luiz 
Cabral

Determinantes, perfil e assistência à saúde dos 
eventos cérebro-vasculares em Joinville, no 
período de 2005 a 2007 – estudo de coorte

UNIVILLE

16
Francisco de 
Assis Guedes de 
Vasconcelos

Diagnóstico de obesidade e determinação do tipo de 
distribuição de gordura em idosos de Florianópolis/SC UFSC

17

Josimari Telino 
de Lacerda

Diferenciais intra-urbanos em municípios 
de médio e pequeno portes em Santa 
Catarina: preditores de cárie dentária

Unisul

18 Luiz Alberto 
Peregrino Ferreira

Mortalidade materna em adolescentes: 
epidemiologia e prevenção UFSC

19 Rosemeri Maurici 
da Silva

Influência da qualidade das amostras de escarro no 
rendimento da reação em cadeia da polimerase (PCR) 
para o diagnóstico da tuberculose pulmonar

Unisul

20 Anita Maria da 
Rocha Fernandes Sistema para análise de dados em mastologia Univali

continuação

continua
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Nº coordenador título do projeto instituição

21 Mário Steindel
Caracterização biológica e epidemiológica do foco 
de leishmaniose tegumentar americana (LTA) 
no Município de Piçarras, Santa Catarina

UFSC

22 Ilíada Rainha 
de Souza

Câncer de mama: estudos moleculares da biologia tumoral 
e polimorfismos genéticos em mulheres de Santa Catarina UFSC

23 Emília Addison 
Machado Moreira

Estudo epidemiológico das mortes violentas auto infligidas 
nos municípios catarinenses, visando possibilidades 
de prevenção e atendimento no âmbito do SUS

UFSC

24 Angélica 
Francesca  Maris

Identificação de disfunção genética em 
indivíduos com recorrência familiar para 
retardo mental e distúrbios associados.

Unoesc

25 Marcio Vieira 
Ângelo

Estudo do fluxo de pacientes com demanda 
de internação psiquiátrica, na região da 17.ª 
Secretaria de Desenvolvimento Regional

Univali

26 Janine Moreira

A Reforma Psiquiátrica, o processo de 
desinstitucionalização e o atendimento aos 
sofredores psiquícos: os serviços substitutivos 
de saúde mental do sul catarinense

UNESC

27 Eliana Elizabeth 
Diehl

Medicamentos no contexto local indígena 
Guarani (Litoral de Santa Catarina) UFSC

28 Hélio Roesler Desenvolvimento e aplicação de sistema de marcha 
para portadores de necessidades especiais Cefid/Udesc

29 Márcio Alvarez 
da Silva

Expansão ex vivo de células-tronco hematopoiéticas de 
placenta/cordão umbilical para reconstituição terapêutica UFSC

30 Letícia Scherer 
Koester

Avaliação do perfil farmacocinético de 
carbamazepina veiculada em nanoemulsões 
após administração intravenosa em cães

UFSC

31 Grace T. M.  
Dal Sasso

Bases para o desenvolvimento de um Sistema 
de Informação Geográfica na área da Saúde 
para o Estado de Santa Catarina

UFSC

32

Ruth Terezinha 
Kehrig

Organizações que aprendem saúde – um modo de 
gerenciar a mudança do modelo de atenção à saúde: 
pesquisa-ação em municípios de pequeno e médio portes

Fundesc

33 Maria Elizabeth 
Kleba da Silva

Capacidade assistencial da rede de serviços do Sistema 
Único da Saúde na região do Pólo de Educação 
Permanente em Saúde, no Oeste de Santa Catarina

Fundeste

34 Agueda Lenita 
Pereira Wendhausen

Conselhos gestores e saúde: empoderamento 
e impacto na gestão pública Univali

35 Elizabeth Navas 
Sanches

Organização e trabalho: padrões de comprometimento 
dos profissionais que atuam em saúde da família Univali

36 Terezinha Regina 
Giordani Serrano

O impacto da adoção de práticas inovadoras de 
gestão no contexto do Sistema Único de Saúde: 
estudo de caso da gestão fundacional no Cepon

SES

37 Gladys Amélia 
Vélez Benito

Modelagens dos processos das competências dos 
profissionais de saúde para a consolidação do SUS/
Programa/Estratégia de Saúde da Família

Univali

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

continuação
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Quadro 16 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Final de acompanhamento e 
avaliação do estado do sergipe – edital PPsus/2002-2003

N º coordenador título do projeto instituição

1 Eduardo Antônio 
Conde Garcia

Estudo de compostos bioativos obtidos da flora do NE 
do Brasil, visando ao desenvolvimento de fármacos 
destinados ao tratamento de arritmias cardíacas

UFS

2 Lauro Xavier Filho Avaliação do Caldo Fermentado de Kefir no combate 
à morbidade e mortalidade infantil por diarréia ITP/Unit

3 Murilo Marchioro
Avaliação do potencial terapêutico da 
sidacordifolia (malvazeae): efeitos sobre o sistema 
cardiovascular e sistema nervoso central

UFS

4 Ângelo Roberto 
Antoniolli

Desenvolvimento e produção de fitoterápicos 
de plantas do semi-árido sergipano UFS

5 Humberto 
Reis Matos

Estudo da atividade antioxidante e antidiabetes do 
fruto da catingueira (Caesalpinea piramidalis) UFS

6 Jenny Dantas 
Barbosa

Gestão de recursos humanos nos programas 
do SUS: o caso do semi-árido de Sergipe UFS

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Quadro 17 – Demonstrativo das pesquisas apresentadas no seminário Parcial de acompanhamento e 
avaliação do estado de sergipe – edital PPsus/2004-2005

N º coordenador título do projeto instituição

1 Adriano Antunes 
de Souza Araújo

Efeito do ácido úsnico extraído da Cladonia substellata 
vainio no combate à infecção por Schistosoma mansoni Unit

2 Ana Paula Gebelein 
Gervasio

Desenvolvimento de metodologia para a especiação e 
determinação de antimônio em medicamentos utilizados 
no tratamento de leishmaniose por eletroforese capilar

UFS

3 Ângelo Roberto 
Antoniolli

Avaliação do potencial terapêutico de plantas 
medicinais utilizadas como anti-hipertensiva e 
antidiabética no Povoado Colônia Treze em Lagarto/
SE e implantação de uma farmácia viva

UFS

4 Flávia Teixeira Silva Avaliação clínica da potencial atividade ansiolítica 
do extrato seco de Erythrina velutina UFS

5 Sócrates Cabral de 
Holanda Cavalcanti

Isolamento, síntese e relação estrutura – atividade de 
compostos obtidos da Phoradendron piperoides UFS

6 Ricardo Queiróz 
Gurgel

Doença periodontal e baixo peso ao nascer 
e sua relação com níveis de citocina/
interleucina em puérperas de Aracaju

UFS

7 Roberto Jerônimo 
dos Santos Silva

Crescimento, composição corporal e desempenho físico 
de crianças e adolescentes do Município de Aracaju/SE Unit

8 José Augusto Soares 
Barreto Filho

Impacto da mudança de estilo de vida no perfil 
pró-aterosclerótico em adolescentes obesos UFS

9 Manuel Hermínio 
de Aguiar Oliveira

Início da biologia molecular em endocrinologia no Estado 
de Sergipe. Triagem da mutação de Itabaianinha no gene 
do receptor do hormônio liberador do hormônio de 
crescimento e das mutações no gene da 21-Hidroxilase

UFS

continua

continuação
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N º coordenador título do projeto instituição

10 Sócrates Cabral de 
Holanda Cavalcanti

Atividade larvicida do óleo essencial e de 
extratos aquosos de plantas existentes no Estado 
de Sergipe contra Aedes aegypti Linn

UFS

11 Leila Maciel de 
Almeida e Silva

E-patite: um sistema para triagem de doadores de 
sangue suspeitos de serem portadores de hepatites UFS

12 Ricardo Fakhouri Análise imunoistopatológica das lesões neurais cutâneas 
em adultos e crianças portadores de hanseníase Unit

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

2.4  COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Justificativa

Ao contrário da persistência do protecionismo e da restrição do livre comércio, o mercado de bens, 
conhecimentos e serviços vêm se tornando intensamente globalizado (CASTELLS, 2000). Idéias, técni-
cas e conhecimentos difundem-se facilmente pelos países. As fronteiras nacionais tornam-se permeáveis 
a esses fluxos, favorecendo a procura de novos mercados (YERGIN; STANISLAW, 2000). Ciência, tecno-
logia e inovação também se incluem nessa perspectiva de interação global, embora seu controle e acesso 
se inserem em uma estrutura assimétrica.

Os proprietários do conhecimento científico e tecnológico ocupam posição mais relevante na socie-
dade internacional, apresentando vantagens comparativas (CASTELLS, 2000), uma vez que, ao concen-
trar conhecimento e informação, podem decidir o que divulgar, para quem e a que custo (LOPES, 2005). 
As atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) são fortemente concentradas em certas áreas e em 
algumas companhias e instituições. Embora o conhecimento seja controlado por seus “proprietários”, há 
uma necessidade de se promover sua difusão na rede global de interações (networks), como uma condi-
ção fundamental para manter o rápido avanço do conhecimento (CASTELLS, 2000).  

Assim, verifica-se que não apenas regras econômicas tendem a adquirir abrangência global. Ciência, 
tecnologia e inovação em várias áreas, entre as quais a saúde, seguem a mesma tendência, absorvendo os 
matizes desta nova realidade da regulamentação, da inclusão ou exclusão do mercado internacional, de 
maior ou menor espaço às políticas nacionais de controle do mercado e de atendimento às demandas na-
cionais e às necessidades sociais da população.

A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde apresenta como uma de suas estra-
tégias a Sustentação e o Fortalecimento do Esforço em CT&I/S. Essa estratégia destaca entre as principais 
ações para sua consecução:

criar parcerias e redes de pesquisas nos países da América Latina, visando enfrentar •	
problemas de saúde comuns;
estimular a cooperação técnica horizontal entre países; •	
incentivar a articulação interistitucional entre centros mais desenvolvidos e menos de-•	
senvolvidos.

A articulação dos países latino-americanos poderá contribuir para o fortalecimento da CTIS na Amé-
rica Latina e o país que liderar esse processo apresentará maior poder de barganha nas negociações com 
os países desenvolvidos, ou seja, na cooperação norte-sul. Essa liderança possibilitará uma atuação des-
tacada na formação de consensos técnico-políticos na área de CTIS. Isso poderá favorecer a defesa dos 
interesses nacionais e ampliar a atuação do Brasil no sistema internacional.

continuação
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objetivos

Estabelecer parceria com organizações internacionais que desenvolvem ações no âm-•	
bito da gestão em ciência, tecnologia e inovação em saúde, para aprimoramento das 
atividades de gestão do Decit.
Fortalecer os sistemas nacionais de CTIS dos países da América Latina.•	
Incentivar a formação de redes latino-americanas de P&D em saúde.•	
Monitorar o fluxo de recursos em P&D em saúde nos países da América Latina.•	
Desenvolver a cooperação técnico-científica Sul-Sul e Norte-Sul.•	

atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) Missão do brasil no Peru

Desde 1976, com a publicação do Decreto n.º 78.801, está em vigência no país o convênio que 
prevê a cooperação técnica bilateral Brasil-Peru. Cabe às partes convenentes o desenvolvimen-
to de cooperação técnico-científica entre ambos os países, com o objetivo de contribuir para a me-
lhor avaliação de seus recursos humanos e para o desenvolvimento e a sustentabilidade econô-
mica e social. Nessa perspectiva, a cooperação entre Brasil e Peru poderá ocorrer por meio de:

intercâmbio de informações e de cientistas;•	
aperfeiçoamento profissional, mediante programas de visitas ou estágios de especiali-•	
zação, e por meio da concessão de bolsas de estudo;
realização conjunta de projetos de pesquisa científica e tecnológica em temas de inte-•	
resse comum;
organização de seminários e conferências;•	
remessa e intercâmbio de equipamento e de material necessários à realização de pro-•	
jetos específicos. 

Atualmente, o Peru apresenta diversos projetos de cooperação técnica e financeira na modalidade 
norte-sul, assumindo uma posição predominantemente passiva, no que se refere aos benefícios que o 
país pode ofertar a outros. Na perspectiva de alterar esse quadro, o Ministério da Saúde do Peru (MinSa) 
pretende reforçar a cooperação técnica sul-sul, a partir do desenvolvimento de capacidades individuais, 
institucionais e sistêmicas, possibilitando benefícios mútuos a ambos os países.

Essa cooperação poderá resultar em avanços concretos para ambos os países. No caso brasileiro, vis-
lumbra-se como potenciais benefícios: fortalecimento da sua atuação nas instituições de CT&I/S do 
Peru; acessibilidade aos resultados de pesquisas produzidas no Peru; acesso a  informações voltadas à 
estruturação do Observatório de CT&I/S da América Latina, o qual poderá ser coordenado pelo Bra-
sil; apoio a liderança do Brasil no processo de formação de consenso na área CT&I/S entre os países da 
América Latina; e fortalecimento da posição brasileira em processos de negociação com países desen-
volvidos, podendo, inclusive, privilegiar-se a área de produção e transferência de insumos estratégicos e 
demais tecnologias.

resultados

Proposição do governo peruano de que o Brasil lidere o processo de articulação e •	
apoio à organização de sistemas nacionais de pesquisa em saúde nos países latino-
americanos. Nessa perspectiva, foi demandada a realização de um seminário com as 
instâncias públicas responsáveis por CTIS, a fim de possibilitar a organização de uma 
rede latino-americana de investigação em saúde e posteriormente de uma rede latino-
americana de avaliação de tecnologias em saúde e de um observatório de CTIS.
Na reunião com representantes do MinSa, EsSalud e Ministério da Saúde do Brasil, •	
foram assumidos, em nome da instituição, os compromissos descritos no Quadro 18.
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Quadro 18 – Descritivo das atividades a serem desenvolvidas pelas instituições envolvidas no acor-
do de cooperação técnica brasil-Peru e identificação dos órgãos demandantes e demandados  Decit, 
2006

atividades Demandante 
(beneficiário) Demandado

Desenvolvimento Institucional

(capacitação de recursos humanos, de comitês de 
investigação e de comitês de ética em pesquisa)

MinSa

EsSalud

Ministério da 
Saúde do Brasil

Elaboração de marcos institucionais (Política Nacional 
de CT&I/S e Agenda Nacional de Pesquisa em Saúde) MinSa Ministério da 

Saúde do Brasil
Definição de prioridades de pesquisa em 
saúde em nível institucional EsSalud Ministério da 

Saúde do Brasil
Desenvolvimento de banco de dados para 
monitoramento e avaliação das investigações em 
saúde (construção de indicadores de impacto)

MinSa

EsSalud

Ministério da 
Saúde do Brasil

Disponibilização das informações do banco de 
dados peruano sobre investigação em saúde para o 
Observatório de CT&I/S na América Latina, o qual 
será desenvolvido e coordenado pelo Brasil

Ministério da 
Saúde do Brasil

MinSa

EsSalud

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

b) Missão do brasil em israel

No período de 25 a 28 de fevereiro de 2006, a Diretora do Decit, juntamente com o Secretário de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde deslocaram-se para Tel Aviv – Israel com 
o propósito de compor a delegação brasileira em Israel, com a missão de promover o fortalecimento 
da Cooperação Brasil-Israel, no âmbito de tecnologias em saúde e medicamentos. Ambos participaram 
do Seminário Regulamentação Sanitária e Processo Licitatório do Ministério da Saúde do Brasil, com a 
apresentação sobre avaliação e incorporação de tecnologias médicas no Brasil.

resultados

O intercâmbio com Israel foi importante para a troca de informações e ampliação dos •	
conhecimentos em ciência e tecnologia, em especial sobre ATS, buscando estabelecer 
cooperação técnica para a pesquisa e o desenvolvimento em novas tecnologias.
Os conhecimentos adquiridos são válidos para o processo de gestão da secretaria e •	
foram socializados com os demais dirigentes da secretaria na reunião do colegiado da 
SCTIE.

c) Missão do brasil na argentina

No período 15 a 19 maio de 2006, a Diretora do Decit participou da XXVI Reunião Ordinária do SGT 
n.º 11 Saúde, realizado em Buenos Aires – Argentina, promovida pela Coordenação Nacional da Saúde 
no Mercosul, com os seguintes objetivos: abordar os aspectos relacionados à avaliação de tecnologias em 
saúde no SGT 11 e suas comissões, em função das normas do Mercosul; conhecer os critérios para a ela-
boração das normas do Mercosul e os trabalhos de consistência jurídica da Secretaria Administrativa do 
Mercosul; e considerar os processos de incorporação das normas do Mercosul e sua implementação.

resultados

Discussão para avaliar os processos de elaboração de normas no âmbito do SGT n.º 11 •	
para enquadramento nas decisões do Mercosul.
Importante para a criação de projetos em parceria os demais países do Mercosul na •	
área de ATS, havendo trocas de experiências e possiblitando a analise dos avanços das 
avaliações tecnológicas em saúde nos países membros. 
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d) Missão do brasil na inglaterra

Representação do Ministério da Saúde nas reuniões nacionais e internacionais, coordenadas pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores (MRE), para discussão de acordo de cooperação em ciência e tecnologia 
com o Reino Unido.

resultados

Participação na reunião Brasil-Day: Cooperação Bilateral Brasil-Reino Unido em Lon-•	
dres – Reino Unido, em 23 de maio de 2006, onde ficou definido como tema prioritário 
a cooperação na área de biotecnologia para o desenvolvimento de fármacos a partir da 
biodiversidade. 
As próximas reuniões deverão ser realizadas no primeiro semestre de 2007 para defi-•	
nição das linhas de cooperação.

e) Missão do brasil nos estados unidos

Representação do Ministério da Saúde nas reuniões nacionais e internacionais, coordenadas pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores (MRE), para discussão de acordo de cooperação em ciência e tecnologia 
com os Estados Unidos. 

resultados

Participação nas reuniões:•	
Brasil-US:  » First Joint Commission Meeting on Scientific and Technological Coopera-
tion, em Washington/DC – EUA, 21 de julho de 2006;  
Brasil-US:  » Technical Workshop on Scientific and Technological Cooperation no Rio 
de Janeiro - Brasil, 24 a 26 de abril de 2006.

As áreas definidas como prioritárias foram: gripe aviária; desenvolvimento de fármacos/medicamentos e 
vacinas; doenças crônicas (incluindo doenças cardiovasculares); medicina regenerativa; bioinformática, ge-
nômica e proteômica; e aspectos regulatórios e bioéticos nas pesquisas (testes clínicos e aprovação de novos 
produtos). Além da aprovação da criação do grupo de trabalho misto na área de Saúde para discussão dos 
temas da cooperação, este GT deverá se reunir pela 1.ª vez no primeiro semestre de 2007.

f) Missão do brasil na austrália 

No período de 29 de junho a 7 de julho, a Diretora do Decit, juntamente com a Coordenadora de Ges-
tão de Tecnologias do Departamento deslocaram-se para as cidades de Canberra e Adelaide/Austrá-
lia, com o propósito de participar, em Adelaide, do evento intitulado HTAi International Scientific Pro-
gramme Comittee, organizado pela International Network of Agencies for Health Technology Assessment – 
INAHTA e, em Canberra, de reuniões com agências australianas de avaliação de tecnologias em saúde.

O Decit, desde maio de 2006, foi aceito como membro da Rede Internacional de Agências de Avalia-
ção de Tecnologias em Saúde (INAHTA). Na reunião realizada na Austrália, discutiram-se os processos 
e produtos dessa rede. Houve participação em trabalhos de grupo sobre parcerias externas, educação e 
treinamento e impacto das ATS.

resultados

Realizada visita técnica para intercambio de experiências no •	 Department of Health and 
Ageing do Ministério da Saúde Australiano e na Agência Australian Safety and Efficacy 
Register of New Interventional Procedures – Surgical (ASERNIP-S).
Apresentado trabalhos nos 3•	 .º HTAi International Scientific Programme Comittee, Ade-
laide, Austrália. 
Participação como membro da Rede Internacional de Agências de Avaliação de Tecno-•	
logias em Saúde (INAHTA), da 13th Annual Meeting of INAHTA, Adelaide, Austrália. 
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Troca de experiência com países membros da rede internacional de agências de ATS. •	
Assumiu-se o compromisso de manter atualizado o site de ATS no portal do Ministé-
rio da Saúde na versão em inglês e de participar de grupos de trabalho da rede inter-
nacional.

g) Missão do brasil na china

No período de 4 a 9 de agosto, a Diretora do Decit participou da Conferência Internacional da 
Associação de Bioética – VIII Congresso Mundial de Bioética, em Beijing, China, promovido pelo The 
Chinese Medical Association, the Chinese Society of Medical Ethics, and the International Association of 
Bioethics, com os seguintes objetivos:

apresentar trabalho, selecionado pela organização do congresso, intitulado “Capacita-•	
ção para comitês de ética em pesquisa”;
participação em mesas e plenárias sobre questões de interesse deste Ministério, no •	
campo da bioética e da ética em pesquisa;
construir agendas de cooperação técnica com outros países representados no evento, •	
com a colaboração de outros participantes do Brasil, dentro do tema de ética em saúde 
pública.

resultado

Troca de experiências e informações com outros países no campo da bioética e da ética •	
em pesquisa.

h) Missão do brasil na guatemala

No período de 15 a 20 de agosto de 2006, a Diretora do Decit, juntamente com o Secretário de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde deslocaram-se para Antiga-Guatemala, 
com o propósito de participar do evento intitulado COHRED Latin American Think Tank, organizado 
pelo COHRED – Council On Health Research for Development/Conselho de Pesquisa em Saúde para o 
Desenvolvimento, com o objetivo de analisar a situação da pesquisa em saúde na região da América Cen-
tral e do Sul, assim como para explorar oportunidades para fortalecer os sistemas de pesquisa em saúde 
e aumentar a cooperação.

resultados

Fortalecimento da rede de informações e tecnologias entre os países da América Latina.•	
O evento possibilitou a troca de informações e a ampliação dos conhecimentos em •	
ciência e tecnologia, em especial sobre estabelecimento de prioridades de pesquisa em 
saúde, buscando fortalecer a cooperação técnica entre os países da América Latina. 
Acordada a realização de reunião latino-americana no Brasil, com a participação e •	
organização da SCTIE/MS, PAHO e COHRED. 

i) Missão do brasil no egito

Objetivos da missão:

apresentação da experiência do Ministério da Saúde, na área de CT&I/S;•	
participação em mesas e plenárias sobre questões de interesse do Ministério, na área de •	
ciência, tecnologia e inovação em saúde;
participação da equipe de relatoria no •	 Forum 10;
elaboração de agendas de cooperação técnica entre COHRED, •	 Global Forum e Brasil.
intercâmbio de experiências com outros países que também apresentam sistemas na-•	
cionais de CT&I/S.
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No período 29 de outubro a 2 de novembro de 2006, o Decit participou do encontro anual do Global 
Forum for Health Research, intitulado Forum 10 – Combating Disease and Promoting Health”, sediado na 
Cidade do Cairo, no Egito. Nessa ocasião, representantes do Decit foram convidados a apresentar a ex-
periência do Brasil na área de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Além disso, integraram a equipe 
de relatoria do evento estratégia utilizada pelo Global Forum para coletar as observações, contribuições 
e recomendações de parceiros. Além disso, representantes do departamento foram convidados a partici-
par da segunda reunião preparatória para a realização do I Seminário Latino-Americano de CT&I/S em 
2007.

 No evento, a equipe do Decit apresentou três trabalhos na modalidade Poster – “Ethical committees: 
Brazilian national evaluation; Priority setting for health research: the Brasilian experience; Women’s health 
research in Brazil: priorities, policies and programmes” – e realizou uma apresentação oral – “Health Tech-
nology Assessment: the state of the art in Brazil”. A convite do COHRED (Council for Helth Reseach for 
Development), a diretora do Decit coordenou a mesa “National health research systems: Priority setting”.

Os representantes do Decit participaram de uma reunião com a direção do COHRED (Council on 
Health Research for Development) e do Global Forum para discutir o evento que será realizado pelo De-
cit, nos dias 3, 4 e 5 de setembro de 2007, no Rio de Janeiro. Nessa reunião, foram traçadas as diretrizes 
do evento. Participaram dessa reunião representantes do Brasil, México, Colômbia, Argentina, Uruguai, 
Guatemala, PAHO, COHRED e Global Forum. Após ampla discussão, foram pactuados os objetivos do 
seminário, os temas a serem abordados e as competências da comissão organizadora do evento. Fazem 
parte dessa comissão, o Ministério da Saúde, por intermédio do Decit, NicaSalud Network Federation, 
COHRED, Global Forum, PAHO e Universidade de Buenos Aires. 

A realização do seminário visa promover o intercâmbio em ciência, tecnologia e inovação em saúde 
entre países da América Latina, definir uma agenda de cooperação internacional para a região, bem como 
fortalecer os sistemas nacionais de pesquisa em saúde. Foi sugerido organizar a agenda do seminário em 
três momentos. No primeiro, os países que tem um sistema de pesquisa em saúde estruturado apresenta-
riam seus marcos institucionais e mecanismos de fomento à CTIS, possibilitando o intercâmbio de experi-
ências. Após essa etapa, seriam formados grupos de trabalho para discutir as seguintes temáticas direcio-
nadas à área de CTIS: construção de capacidades, inovação, financiamento, informação e comunicação, 
sistemas de pesquisa em saúde e pesquisa clínica. O Decit se comprometeu em destinar US$40 mil para 
a organização da logística do evento e em criar um website próprio para o evento. Trata-se, portanto, de 
uma ação estratégica para o fortalecimento da ação internacional do Ministério da Saúde na área de CTIS.

resultados

Intercâmbio de experiências e informações entre países na área de ciência, tecnologia •	
e inovação em saúde.
Publicação dos trabalhos apresentados.•	
Estabelecimento de parcerias com atores internacionais relevantes na área de CT&I/S.•	
Posicionamento do Ministério da Saúde sobre as ações e atividades desenvolvidas pe-•	
los atores internacionais.

Participantes da 2.ª reunião preparatória para a realização do Seminário Latino-Americano de 
CT&I/S:

Alexandra Petersen – •	 Global Forum for Health Research
Andrés de Francisco – •	 Global Forum for Health Research
Antônio Cunha – UFRJ•	
Carel Ijsselmuiden – •	 Council for Health Research for Development
Carlos Morel – Fiocruz•	
Célia Almeida – Ensp/Fiocruz•	
Délia Sánchez – Uruguai•	
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Gabriela Montorzi – •	 Council for Health Research for Development
Itajaí Albuquerque – Decit/SCTIE/MS•	
Ivani Bursztyn – UFRJ•	
Josefina Bonilla – •	 NicaSalud Network Federation
Kirsten Bendiux – •	 Global Forum for Health Research
Luis Gabriel Cuervo – Opas/Washington•	
Márcia Motta – Decit/SCTIE/MS•	
Miguel Gonzalez Block – México•	
Priscila Andrade – Decit/SCTIE/MS•	
Rodolfo Dennis – Colômbia•	
Stephen Matlin – •	 Global Forum for Health Research
Susan Jupp – •	 Global Forum for Health Research
Suzanne Serruya – Decit/SCTIE/MS•	
Sylvia Haan – •	 Council for Health Research for Development
Zulma Ortiz – Argentina•	

2.5 AÇÕES EM BIOTECNOLOGIA, BIOSSEGURANÇA, 

PROPRIEDADE INTELECTUAL E BIOÉTICA EM SAÚDE

2.5.1  Avaliação e Acompanhamento de Projetos

antecedentes

Considerando a relevância dos projetos financiados no âmbito da Cooperação Técnica MS/MCT, tor-
na-se fundamental a implantação de adequado processo de acompanhamento e avaliação com objetivo 
de analisar de modo abrangente a área/setor financiado. 

objetivo

A atividade de acompanhamento e avaliação dos projetos financiados deve compreender um conjunto 
de ações conduzidas, com o objetivo de subsidiar ações futuras, comparar resultados e analisar impactos 
no campo da saúde pública.

atividades desenvolvidas e resultados

a) Primeira oficina de acompanhamento dos projetos selecionados pelo edital ct-biotecnologia/
Mct/cNPq/Ms/sctie/Decit n º 24/2005

De acordo com as prioridades estabelecidas na ANPPS e com a promulgação da Lei n.º 11.105, de 24 
de março de 2005, que liberou para pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias huma-
nas oriundas de embriões produzidos por fertilização in vitro, o Decit, junto com o CNPq, lançou em 20 
de abril de 2005 o Edital CT-Biotecnologia/MCT/CNPq/MS/SCTIE/Decit n.º 24/2005. 

O objetivo principal do edital foi apoiar a formação e o fortalecimento de grupos com projetos de 
pesquisas básicas, pré-clínica e clínica, relacionados ao desenvolvimento de procedimentos terapêuticos 
inovadores em terapia celular, utilizando células-tronco embrionárias e/ou adultas de diferentes origens, 
de modo a induzir a geração de novos conhecimentos, cujo potencial de aplicação possa ser caracteriza-
do em avanços na área da saúde humana. 

Faz parte do processo de fomento realizado pelo Decit, o acompanhamento e a avaliação dos projetos 
selecionados pelo edital. Portanto, após um período de aproximadamente um ano e cinco meses desde a 
seleção dos projetos, realizou-se a primeira oficina de avaliação para os projetos contemplados, nos dias 
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12 e 13 de setembro, no auditório da Fiocruz/BA. Participaram da oficina representantes do Decit, repre-
sentante do CNPq, dois consultores ad hoc, além de 14 pesquisadores responsáveis pelos projetos selecio-
nados para esta primeira oficina.

A realização das oficinas tem por objetivo tomar conhecimento do andamento dos projetos financia-
dos, bem como sugerir adequações àqueles que encontram dificuldades para a sua execução. 

Para a seleção dos projetos, que participaram desta primeira reunião, foi encaminhado formulário de 
acompanhamento conjunto do Decit e do CNPq para os coordenadores dos 45 projetos selecionados no 
edital. Aqueles com resultados mais avançados nas suas pesquisas foram selecionados para participar 
desta reunião. 

A dinâmica da reunião foi de apresentações pelos coordenadores do andamento e, em especial, dos 
resultados parciais obtidos em cada projeto, seguida de discussão com os consultores ad hoc. Ao fim da 
reunião, os consultores junto com os representantes do Decit e do CNPq avaliaram os projetos apresen-
tados e elaboraram relatório final da avalização.

A reunião para avalização dos outros 31 projetos deverá ser realizada, seguindo a mesma metodolo-
gia, ainda no primeiro semestre de 2007.

b) oficinas de acompanhamento do “estudo epidemiológico na População residente na baixada 
santista – estuário de santos: avaliação de indicadores de efeito e de exposição a contaminantes am-
bientais”

O edital em questão foi definido de acordo com as prioridades da Agenda Nacional de Prioridades de 
Pesquisa em Saúde (ANPPS), e trata do impacto das transformações ambientais sobre a saúde. Portanto, 
o Decit/MS lançou junto ao CNPq, em 9 de setembro de 2005, o Edital/MCT-CNPq/MS/SCTIE-Decit 
n.º 50/2005 direcionado ao “Estudo Epidemiológico na População Residente na Região da Baixada San-
tista – Estuário de Santos”.

Após o processo de análise das propostas submetidas, o projeto selecionado foi o “Estudo Epide-
miológico na População Residente na Baixada Santista – Estuário de Santos: avaliação de indicadores de 
efeito e de exposição a contaminantes ambientais”. Decorridos seis meses da contratação do projeto com 
valor de R$485.166,00, foi realizada a 1.ª oficina de acompanhamento em 9 de junho de 2006.

Participaram da reunião representantes do CNPq, do Decit, da Coordenação-Geral de Vigilância Am-
biental (CGVAM), da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), o coordena-
dor e a equipe técnica do projeto de pesquisa.

Durante a reunião, foi realizada palestra sobre “Avaliação e Acompanhamento de Projetos” pela Ana-
lista em Ciência e Tecnologia do CNPq e uma exposição sobre o desenvolvimento do projeto de pesquisa 
pelo coordenador do projeto. 

Após análise pelos presentes do andamento do projeto, foi solicitado aos pesquisadores apresentar em 
uma segunda reunião: (i) um maior detalhamento dos objetivos e da metodologia propostos, para que 
fosse possível alcançar os objetivos específicos previstos no projeto inicial, com o delineamento apresen-
tado no estudo; e (ii) alteração no projeto para que os futuros resultados se adequassem às necessidades 
e expectativas do MS.

A 2.ª oficina de acompanhamento do projeto foi realizada no auditório da UniSantos, na Cidade de 
Santos – São Paulo, no dia 18 de agosto de 2006, por solicitação do promotor de justiça de Santos que 
acompanha a situação da contaminação ambiental da região.
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Participaram da reunião o promotor de justiça de Santos, representantes da SVS/MS, do Decit, do 
CNPq, da sociedade civil, além dos pesquisadores responsáveis pelo projeto.

Esta reunião seguiu a mesma dinâmica da primeira de apresentação do projeto selecionado pelo edital 
com as modificações previamente acordadas. 

A realização das duas oficinas mostrou a importância do acompanhamento dos projetos financiados 
pelo Decit/SCTIE/MS, uma vez que problemas observados ao longo do projeto foram solucionados de 
forma a atender os objetivos propostos e as necessidades do MS.

2.5.2  Planejamento Estratégico da Atuação do Ministério da Saúde

antecedentes

A Coordenação-Geral de Biotecnologia em Saúde tem assessorado o Ministério da Saúde na discus-
são de temas estratégicos que afetam diretamente o setor Saúde. No ano de 2006, as principais ações fo-
ram voltadas para a implementação da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) 
em consonância com a Política Nacional de Saúde. 

objetivos

Propor atuação estratégica do Ministério da Saúde nos campos de biotecnologia, bios-•	
segurança, propriedade intelectual e bioética em saúde.
Organizar e coordenar reuniões preparatórias para eventos estratégicos.•	
Assessorar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) •	
nas ações de implementação da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exte-
rior (PITCE).

atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) coordenação do grupo de trabalho (gt) de saúde Humana do Fórum de competitividade em 
biotecnologia

Os fóruns de competitividade são ferramentas estratégicas no contexto da PITCE que compõem o 
Programa Competitividade das Cadeias Produtivas, integrante do PPA 2004-2007. Têm como foco prin-
cipal elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do país no mercado mundial, 
com ações relativas à geração de emprego, ocupação e renda, ao desenvolvimento e à desconcentração 
regional da produção, ao aumento das exportações, à substituição competitiva das exportações e à capa-
cidade tecnológica das empresas.

A instalação do Fórum de Competitividade em Biotecnologia teve por objetivo identificar as melhores 
estratégias para a definição de uma política industrial voltada ao desenvolvimento deste setor, com foco 
na bioindústria.

Durante os trabalhos do fórum, duas ações estratégicas foram identificadas: áreas priorizadas (áreas 
de saúde humana, agropecuária e biotecnologia industrial) e áreas de fronteira (genômica/proteômica, 
nanobiotecnologia, expressão gênica, células-tronco, conversão de biomassa).

O Ministério da Saúde foi responsável pela coordenação do grupo setorial de saúde humana no âmbi-
to do Fórum de Competitividade de Biotecnologia, juntamente com a empresa Biobrás. Este reuniu re-
presentantes do setor público, privado e academia, na definição de prioridades para a área de Saúde no 
campo da biotecnologia, quais sejam vacinas, hemoderivados, biomateriais e kits diagnósticos.

b) assessoramento do secretário da sctie/Ms nas reuniões da coordenação da Pitce, instituído 
em dezembro de 2005 no âmbito do Fórum de secretários4

4 O Fórum de Secretários foi instaurado em 21 de novembro de 2005 pela Agência Brasileira de Desenvolvimento 
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Foram realizadas sete reuniões para discussão de temas importantes implementação das ações no âm-
bito da PITCE:

regulamentação do Artigo 19 – subvenção econômica – da Lei de Inovação;•	
anteprojeto de Lei de Acesso a Recursos Genéticos;•	
regulamentação do Artigo 20 da Lei de Inovação;•	
regulamentação do Capítulo III – dos Incentivos à Inovação Tecnológica – da “Lei do •	
Bem”;
fundos de apoio à C&T para o desenvolvimento regional;•	
regulamentação da Lei de Informática;•	
regulamentação do Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de •	
Serviços de Tecnologia da Informação;
regulamentação do Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas •	
Exportadoras;
regulamentação do Projeto Compras Governamentais; •	
regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.•	

c) assessoramento do secretário da sctie/Ms na coordenação do gt de biotecnologia e Fárma-
cos, instituído em dezembro de 2005 no âmbito do Fórum de secretários5

Foram realizadas duas reuniões para discussão de temas importantes na área de Saúde como:

apoio do governo à área farmacêutica;•	
construção da Hemobrás;•	
implementação do Projeto Inovação em Saúde;•	
consolidação da Remato;•	
o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA);•	
apoio à Rede de Inovação e Prospecção Tecnológica para o Agronegócio (RIPA);•	
enzimas e biopolímeros;•	
rastreabilidade de fármacos;•	
o Datavisa;•	
monitoramento dos fóruns de competitividade (Cadeia Farmacêutica e Biotecnologia);•	
o Profarma e outras ações de apoio à biotecnologia no BNDES.•	

d) assessoria ao secretário da sctie/Ms nas negociações sobre iniciativa binacional brasil-argen-
tina na área de fármacos, medicamentos e reativos diagnósticos

Assessoria nas discussões, em janeiro de 2006, do Convênio de Cooperação Interinstitucional entre 
a Fiocruz e a Administração Nacional de Laboratórios e Institutos de Saúde da Argentina (ANLIS), e do 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica e tecnológica entre os dois países para a im-
plementação do Projeto “Desenvolvimento de Capacidades para a ANLIS”, assinado em 22/3/06.

e) assessoria ao Ministro de estado da saúde no conselho Nacional de biossegurança (cNbs) no 
âmbito da casa civil da Presidência da república

Industrial (ABDI), que tem o papel institucional de coordenar a implementação da PITCE. Tem como objetivo pro-
mover a coordenação entre as diversas secretarias de estado envolvidas na implementação da PITCE para se obter o 
resultado esperado de elevação do patamar competitivo da indústria brasileira
5 O Fórum de Secretários foi instaurado em 21 de novembro de 2005 pela Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), que tem o papel institucional de coordenar a implementação da PITCE. Tem como objetivo pro-
mover a coordenação entre as diversas secretarias de estado envolvidas na implementação da PITCE para se obter o 
resultado esperado de elevação do patamar competitivo da indústria brasileira.
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Foram realizadas duas reuniões na Casa Civil da Presidência da República para definição de medidas 
administrativas, procedimentais e regimentais para o fortalecimento e a estruturação da CTNBio.

2.5.3 Articulação Intersetorial para o Desenvolvimento e Implantação de Ações

antecedentes

A articulação intersetorial permite o delineamento da vocação e do papel do MS no setor biotecnoló-
gico e, conseqüentemente, a proposição de diretrizes de atuação no contexto da elaboração e implemen-
tação das políticas públicas. 

objetivos

Identificar setores do governo, instituições de pesquisa e iniciativas privadas com in-•	
terface nos temas de interesse relativos à biotecnologia, biossegurança, propriedade 
intelectual e bioética. 
Promover a articulação intersetorial para o desenvolvimento e implantação de ações •	
de interesse da área.
Divulgar as ações voltadas para os temas de biotecnologia, biossegurança, propriedade in-•	
telectual e bioética realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Decit/SCTIE/MS.

atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) Representação do Ministério da Saúde em eventos internacionais:

Primer curso internacional:•	  Derechos de Propiedad Intelectual y Salud Pública: Hacia 
un Régimen de Propiedad Intelectual que Proteja la Salud Pública y los Derechos de los 
Pacientes. Buenos Aires, de 20 a 31 de março de 2006.
International Biotechnology Information Conference. •	 Organizada pela indústria de 
grãos dos EUA e pelo Conselho Norte-Americano de Grãos (U.S. Grain Council). Des 
Moines, Iowa e Omaha, Nebraska, EUA, de 15 a 21 de outubro de 2006.
Taller Regional de la OMC sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y Temas Específicos de •	
Propriedade Intelectual para Países de América Latina. San José, Costa Rica, 18 a 21 de 
setembro de 2006.
Palestra: •	 Access and use of the human genome, no Associated meeting to COP 8 “Biodi-
versity: the Megascience in Focus” – Working session: Technical and bioetics evaluation of 
access and research on biodiversity. Curitiba/PR, 15 a 19 de março de 2006.

b) representação do Ministério da saúde em seminários, simpósios, congressos e workshops

I Simpósio Internacional sobre Células-Tronco, realizado em Salvador/BA, de 14 a 16 •	
de setembro de 2006.
8.º Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia – REPICT, •	
realizado no Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 21 de junho de 2006.
58.ª Reunião Anual da SBPC, realizada em Florianópolis, de 16 a 21 de julho de 2006. •	
Representação do Departamento de Ciência e Tecnologia no grupo de trabalho Desa-
fio em Relação às Terapias Avançadas e da mesa-redonda Avanços Científicos e Aspectos 
Éticos na Pesquisa com Células-Tronco.
III Encontro Nacional das Comissões Internas de Biossegurança (III Encibio), de 17 a •	
20 de setembro de 2006. Representação do Ministério da Saúde e da CTNBio na mesa 
Reuniões setoriais com membros das CIBios e da CTNBio: aprofundamento das relações 
CIBio-CTNBio/CNBS.
Palestra: A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, no •	 Workshop 
Desenvolvimento e Transferências de Biotecnologias Brasil-CIEGB – Cooperação In-
ternacional. São Paulo/SP, 30 e 31 de outubro de 2006.
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Palestra: Interfaces do PNTN com outras Políticas de Saúde: a Política Nacional de •	
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, no IV Congresso Brasileiro de Triagem Neo-
natal. Brasília/DF, 27 a 29 de agosto de 2006.
8.º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11.º Congresso Mundial de Saúde Pública •	
– Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) e World Fede-
ration of Public Health Associations (WFPHA). Apresentação dos pôsteres: “Conselho 
Nacional de Bioética: a iniciativa brasileira”; “A Comissão de Biossegurança em Saúde 
do Ministério da Saúde” e “Comissão sobre Acesso e Uso do Genoma Humano do 
Ministério da Saúde”. Rio de Janeiro/RJ, 21 a 25 de agosto de 2006.
Seminário Nacional Produção de Anti-Retrovirais na Indústria Brasileira. Brasília/DF, •	
8 de agosto de 2006.
XXVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual – Associação Brasileira de Pro-•	
priedade Intelectual (ABPI). Brasília/DF, 28 a 30 de agosto de 2006.
XVII Congresso Brasileiro de Genética Clínica. Guarujá/SP, 3 de junho de 2004.•	
Reunião no contexto das consultas regionais da Unesco sobre códigos de conduta para •	
cientistas – Ética na ciência e responsabilidade dos cientistas. Belo Horizonte/MG, 30 
e 31 de maio de 2006.
Evento: “Células-Tronco: possibilidades, riscos e limites no campo das terapias no Bra-•	
sil” – Projeto Ghente: estudos sociais, éticos e jurídicos sobre genomas na área de Saú-
de. Rio de Janeiro/RJ, 18 de maio de 2006.

2.5.4 Coordenação de Fóruns de Biotecnologia, Bioética, Propriedade Intelectual 
e Biossegurança no Âmbito de Atuação do Ministério da Saúde

antecedentes

A Coordenação-Geral de Biotecnologia em Saúde tem coordenado fóruns permanentes, agrupando 
gestores das áreas afins do Ministério da Saúde para a discussão de temas estratégicos interdisciplinares 
que afetam diretamente o setor Saúde. No ano de 2006, além da Comissão sobre Acesso e Uso do Geno-
ma Humano e da Comissão de Biossegurança em Saúde, foi instituída uma nova comissão: a Comissão 
de Propriedade Intelectual do Ministério da Saúde. 

objetivo

Coordenar, assessorar, propor temas prioritários e conduzir processos de discussão em •	
fóruns específicos, a partir da definição de temas prioritários nas áreas de biotecnolo-
gia, biossegurança, propriedade intelectual e bioética.

atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) coordenação da comissão sobre acesso e uso do genoma Humano 

Criada no ano de 2001, e reestruturada em 2003, a Comissão sobre Acesso e Uso do Genoma Humano 
está sob a responsabilidade da Coordenação de Biotecnologia em Saúde e conta com a representação dos 
demais setores do Ministério da Saúde que possuem interface com o tema, tais como Anvisa, Fiocruz, 
Inca, SVS/MS, Funasa, SAS/MS, ANS, Sociedade Brasileira de Bioética, Aisa/MS e Conep. Entre as 
competências da CGH, pode-se destacar: 1) realizar o levantamento das normas e dos procedimentos 
referentes ao acesso e uso do genoma humano existentes nos diversos níveis normativos e propor a 
revisão daquelas de interesse deste Ministério; 2) propor a inclusão de procedimentos, diagnósticos e 
terapêuticas, nas ações e nos serviços prestados pelo SUS; 3) propor normas e regulamentos relativos a 
atividades que envolvam o acesso e uso do genoma humano; 4) propor áreas prioritárias para a pesquisa 
na área de genética humana; 5) apoiar tecnicamente atividades destinadas a oferecer subsídios ao acesso 
e uso do genoma humano, em especial aquelas desenvolvidas no âmbito do Ministério da Saúde; 6) 
subsidiar os órgãos e as entidades da administração pública na discussão do tema e nos processos de 
tomada de decisão; 7) subsidiar a participação do Ministério da Saúde nos colegiados interministeriais 
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relacionados ao assunto; 8) promover debates, eventos e consultas públicas sobre o tema; 9) revisar 
seu Regimento Interno; e 10) publicar, na forma de relatório e recomendações, o resultado de suas 
atividades.

As reuniões da comissão são realizadas bimestralmente e abordam diferentes temas relativos ao ma-
terial genético humano. Até o momento, foram realizadas 26 reuniões ordinárias destinadas a subsidiar a 
tomada de decisão em diversos níveis no Ministério da Saúde, além de subsidiar ações de planejamento 
para o aprofundamento dos temas e continuidade das ações no âmbito do Decit.

No ano de 2006, foram cinco as reuniões realizadas, durante as quais diferentes temas foram abordados de 
acordo com a demanda observada pela coordenação da comissão bem como por seus membros. Entre eles:

tema 1 •	 – Legislação sobre Genoma Humano – este foi um assunto tratado a partir da 
apresentação do trabalho “Las Legislaciones Comparadas en Genoma Humano en Ame-
rica Latina y Caribe – Brasil” enviado ao Simpósio Legislaciones en Materia de Genoma 
Humano en America Latin, realizado no México. A partir da apresentação do trabalho 
para os membros da comissão, uma ampla discussão foi iniciada acerca do tema, e notou-
se, portanto, a necessidade da comissão discutir a importância de uma regulamentação 
que trate de acesso, uso e remessa de material biológico humano. Decidiu-se, portanto, 
que com a contribuição dos membros da comissão, um Termo de Referência (TR) seria 
feito ao longo das reuniões para direcionar as próximas reuniões da comissão.
tema 2 •	 – Levantamento da legislação sobre drogas órfãs e farmacogenômica – este foi 
um tema definido no planejamento feito em 2005 para essa comissão. No que tange 
à farmacogenômica, não foi encontrada legislação específica em nenhum país até o 
momento, o que demonstra a distância das regulamentações frente ao rápido desen-
volvimento científico. No que se refere às drogas órfãs, um documento foi entregue 
aos membros da comissão com um comparativo entre as legislações existentes sobre o 
tema em alguns países (Austrália, Canadá, Japão, Estados Unidos e a União Européia). 
Além disso, foi feita uma apresentação sobre a legislação referente a drogas órfãs exis-
tente nos países citados anteriormente pela representante da Conjur. A apresentação 
mostrou a necessidade de o Brasil criar instrumentos normativos para encorajar o de-
senvolvimento de medicamentos para as doenças órfãs pela indústria farmacêutica.
tema 3 •	 – Legislação para a realização de pesquisa no SUS – este tema já tem sido 
discutido em outros fóruns coordenados pelo MS. No entanto, após as discussões fei-
tas sobre as legislação referente a drogas órfãs, a comissão observou a necessidade de 
formular uma política para pesquisa clínica no SUS e decidiu que uma apresentação 
sobre a legislação para a realização de pesquisa no SUS seria pertinente. Após a apre-
sentação do tema, os principais pontos levantados foram: 1) a constatação da falta de 
regulamentação para pesquisas clínicas realizadas por empresas privadas; 2) a questão 
referente a assinatura de contrato ou estabelecimento de convênio que deixe claro o 
interesse público; 3) a não existência de uma instância que cuide dos aspectos admi-
nistrativos da realização das pesquisas, tendo em vista que a Anvisa tem como papel 
cuidar dos aspectos técnico-científicos das propostas e a Conep dos aspectos éticos; 4) 
a diferença entre o foco assistencial dado pelas leis do SUS e o foco de pesquisa clínica; 
5) o conflito existente na realização de pesquisas clínicas financiadas muitas vezes pela 
indústria farmacêutica sendo realizadas em instituições públicas – 92% das pesquisas 
clínicas são patrocinadas por capital privado –; 6) o SUS está a “reboque” da demanda 
induzida pelo pesquisador e pela indústria, o que gera a necessidade da imposição de 
limites e priorização de pesquisas de interesse para o SUS; 7) problemas existentes des-
de a composição da atenção no SUS – Atenção Básica (99% dos serviços são prestados 
por instituições públicas); Atenção Secundária (55% dos serviços são realizados por 
empresas privadas e Atenção Terciária) – 80% privado, onde está a pesquisa clínica. 
Ressalta-se que apenas 3% dos prestadores do SUS são conveniados com o gestor; e (8) 
verificação da necessidade de aprofundar as discussões sobre a regulamentação sem a 
perda de continuidade no processo de avaliação das pesquisas clínicas.
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Diante dos problemas levantados pelos membros da comissão e pelos participantes da SAS/MS e da 
Gepec/Anvisa, os participantes desta reunião sugeriram a criação de um GT sob a coordenação da Conjur 
para dar continuidade à discussão, com intuito de elaboração de propostas sobre a regulamentação de 
pesquisas clínicas no SUS.

tema 4•	  – Regulamentação da utilização de embriões para pesquisa com células-tronco 
embrionárias – a partir da publicação da Lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005, que 
permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias 
obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no 
respectivo procedimento; do Decreto n.º 5.591, de 22 de novembro de 2005, que regu-
lamenta os dispositivos da Lei n.º 11.105 e da Portaria n.º 2.256 que atribui à Anvisa a 
competência de elaborar regulamento técnico que trate da coleta, do processamento, 
do teste, do armazenamento, do transporte, do controle de da qualidade e do uso de 
células-tronco embrionárias humanas para serem utilizadas em terapia ou pesquisa. A 
Anvisa iniciou o processo de construção da resolução que aprova o regimento técnico 
para a identificação e cadastro de embriões humanos produzidos por fertilização in 
vitro e não utilizados para reprodução humana assistida. Esta resolução foi apresen-
tada aos membros da comissão que fizeram sugestões acerca do tema e, atualmente, a 
comissão é também representada no GT que trata do regulamento do uso de células-
tronco embrionárias em pesquisa e terapia. 
tema 5 •	 – Termo de Referência sobre acesso e uso do genoma humano – durante as 
reuniões da comissão, os membros observaram a necessidade da elaboração de um TR 
que contenha os principais problemas referentes ao acesso e uso do genoma para servir 
como diretriz para as discussões das próximas reuniões da comissão no ano de 2007.

Além dos temas principais pré-estabelecidos, a comissão tratou de outros assuntos como a importa-
ção de material biológico, o Projeto Genográfico, a reprodução humana assistida, a publicação de editais 
financiados pelo Decit, entre outros.

b) coordenação da comissão de biossegurança em saúde (cbs)

A Comissão de Biossegurança em Saúde foi instituída em 19 de fevereiro de 20026 e reestruturada 
em 2006. Atualmente essa comissão é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SCTIE/MS), por intermédio da Coordenação de Biotecnologia em Saúde, do Departamento 
de Ciência e Tecnologia (Decit), e composta, além de representantes desta, por profissionais da Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS/MS), Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), Assessoria de Assuntos 
Internacionais de Saúde (Aisa/MS), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As reuniões da CBS acontecem bimestralmente sempre objetivando: 1) participar e acompanhar 
nos âmbitos nacional e internacional, da elaboração e reformulação de normas de biossegurança; 2) 
proceder ao levantamento e à análise das questões referentes à biossegurança, visando identificar seus 
impactos e suas correlações com a saúde humana; 3) propor estudos para subsidiar o posicionamento 
do Ministério da Saúde na tomada de decisões sobre temas relativos à biossegurança em saúde; 4) 
assessorar na elaboração de posicionamentos oficiais do Ministério da Saúde para a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio) e o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), observando os 
pareceres técnicos das unidades organizacionais do MS pertinentes; 5) enviar aos órgãos e às entidades 
deste Ministério os relatórios finais e encaminhamentos resultantes de suas atividades; 6) propiciar 
debates públicos sobre biossegurança, por intermédio de reuniões e eventos abertos à comunidade; 7) 
estimular a integração de ações dos diversos órgãos do Sistema Único de Saúde (SUS), nas questões de 
biossegurança em saúde; 8) acompanhar as atividades dos foros nacionais e internacionais relacionados 
à biotecnologia e à biossegurança; e 9) assessorar nas atividades relacionadas à formulação, à atualização 
e à implementação da Política Nacional de Biossegurança (PNB).

6 Portaria GM/MS n.° 343, posteriormente revogada e substituída pela Portaria GM/MS n.º 1.683, de 28 de agosto de 2003, no âm-
bito do Ministério da Saúde
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O ano de 2006 foi voltado à reestruturação e ao fortalecimento da CBS para uma atuação mais voltada 
ao aconselhamento e subsídio à tomada de decisão do gestor federal, tendo em vista seu papel fundamen-
tal para o posicionamento do Ministério da Saúde sobre demandas da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio) e no Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS). Nesse sentido, foram rea-
lizadas cinco reuniões ordinárias de caráter eminentemente técnico nas quais foram finalizados os docu-
mentos normativos “Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Agente Biológico” e “Classifi-
cação de Risco dos Agentes Biológicos”, ambos na gráfica em fase de revisão final e publicação.

Foi também realizada uma reunião extraordinária com o objetivo de discutir a “Situação Atual da 
Biossegurança em Saúde no Brasil”, particularmente no que remete às competências do gestor público de 
saúde, de modo a construir um diagnóstico situacional que permitirá o aprofundamento de questões im-
portantes que requerem o posicionamento do setor público.

c) coordenação da comissão de Propriedade industrial do Ministério da saúde (copi/Ms)

A Copi/MS foi criada em abril de 2006 com a missão de reunir as áreas que têm interfaces com a pro-
priedade industrial no âmbito do Ministério da Saúde, de forma a orientar a atuação do gestor nessa 
questão. Essa comissão foi criada com as seguintes atribuições: 1) propor normas e regulamentos relati-
vos a atividades que envolvam propriedade intelectual em saúde; 2) propor áreas prioritárias para diag-
nósticos, avaliações e ações gerenciais na área de propriedade intelectual em saúde; 3) apoiar tecnica-
mente atividades destinadas a oferecer subsídios a propriedade intelectual em saúde, em especial aque-
las desenvolvidas no âmbito do Ministério da Saúde; 4) subsidiar os órgãos e entidades da administração 
pública na discussão do tema e nos processos de tomada de decisão; 5) subsidiar a participação do Mi-
nistério da Saúde nos colegiados interministeriais relacionados ao assunto; 6) promover estudos, deba-
tes, eventos e consultas públicas sobre o tema de que trata esta portaria; 7) formular e acompanhar a im-
plementação de política na área de propriedade intelectual em saúde no Ministério; 8) acompanhar as 
atividades dos foros nacionais e internacionais relacionados à propriedade intelectual em saúde e subsi-
diar a participação do Ministério da Saúde; 9) elaborar e aprovar o seu regimento interno, num prazo de 
60 dias após a publicação desta Portaria; 10) publicar anualmente, na forma de relatório e recomenda-
ções, os resultados de suas atividades.

A comissão é composta por representantes dos seguintes órgãos e entidades: Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), Secretaria 
de Atenção à Saúde (SAS/MS), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde (Aisa/MS), Consultoria Jurídica 
(Conjur), e Instituto Nacional de Câncer (Inca).

No amplo espectro coberto pela denominação “propriedade intelectual” que consta no nome dessa co-
missão, a foco de interesse do Ministério da Saúde reside nas questões relacionadas à propriedade indus-
trial e, mais especificamente, às patentes.

A partir da indicação de seus membros e mesmo antes da designação formal, a Copi/MS iniciou suas 
atividades no final do primeiro semestre de 2006. Desde então, realizou duas reuniões ordinárias em que 
foram apresentadas as experiências dos grupos que têm atuação em propriedade industrial no âmbito 
do Ministério da Saúde, de forma a delinear seu campo de atuação e estabelecer a agenda de trabalho do 
grupo. 

Nesse planejamento estratégico, além da elaboração do regimento interno, três temas foram prioriza-
dos: análise das interfaces entre o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 
monitoramento do processo legislativo em matéria de propriedade industrial e elaboração da Política de 
Propriedade Industrial em Saúde Pública. 
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2.5.5  Participação em Comissões Inter e Intraministeriais

antecedentes

Tendo em vista o aprimoramento contínuo da atuação do gestor federal na área de biotecnologia em 
saúde, torna-se necessária a inserção do MS nas discussões nacionais sobre o tema, articulando-o com os 
principais atores envolvidos.

objetivo

Subsidiar a participação e o posicionamento de representantes do Ministério da Saúde •	
em comissões inter e intraministeriais frente às especificidades inerentes aos campos 
da biotecnologia, biossegurança, propriedade intelectual e bioética em saúde.

atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) representação do Ministério da saúde no conselho de gestão do Patrimônio genético (cgeN) 
coordenado pelo Ministério do Meio ambiente (MMa), órgão com a responsabilidade de coordenar a 
implantação das políticas para gestão do patrimônio genético e estabelecer normas técnicas para a sua gestão

Coordenação da Câmara Temática de Patrimônio Genético Mantido em Condições •	
Ex-Situ (Pagex).
Representação na Câmara Temática de Conhecimento Tradicional Associado.•	
Representação na Câmara Temática de Repartição de Benefícios. •	
Representação na Câmara Temática de Procedimentos Administrativos.•	
Participação como representante do Ministério da Saúde no Grupo de Trabalho do •	
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético referente à implementação do art. 31 da 
MP n.º 2.186-16/2001.

b) representação do Ministério da saúde na comissão técnica Nacional de biossegurança 
(ctNbio)

A CTNBio voltou a se reunir em fevereiro, quando aprovou o seu regimento interno e foi nomeado o 
seu presidente, Dr Walter Colli. Em março, a CTNBio iniciou a revisão das suas instruções normativas 
como determina o Decreto n.º 5.591/2005. Em abril, ocorreu a primeira reunião deliberativa dos pleitos 
submetidos à análise.

Foram realizadas dez reuniões e emitidos três pareceres técnicos pelo representante do MS, além 
da realização de duas visitas técnicas e participação no grupo setorial de saúde humana e animal.

c) representação da sctie/Ms no grupo de trabalho de saúde e ambiente, coordenado pela 
assessoria de assuntos internacionais de saúde (aisa/Ms)

Foram realizadas duas reuniões ordinárias do GT quando foram discutidos a criação de um regimen-
to interno ou normas de procedimentos para o funcionamento do GT; substituição de membros e publi-
cação de portarias, além da discussão dos principais mecanismos internacionais relacionados à área de 
Saúde: Convenção da Basiléia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e 
seu depósito, Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, Convenção da Diversidade Biológica, Con-
venção sobre Proibição de Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (biológi-
cas) e à Base de Toxinas e sua Destruição (CPAB), Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos.

d) representação do gestor Federal na comissão Nacional de Ética em Pesquisa (conep)

Foram realizadas 12 reuniões ordinárias da comissão e uma extraordinária, onde o representante do 
gestor federal apresentou parecer para 56 projetos de pesquisa.

e) representação do Ministério da saúde na rede Mineira de biotecnologia, coordenado pela 
superintendência de ciência e tecnologia da secretaria de ciência, tecnologia e ensino superior do 
estado de Minas gerais
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Foram realizadas duas reuniões para definição de proposta da Rede Mineira de Biotecnologia e Bio-
ensaios da Superintendência de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior do Estado de Minas Gerais para encaminhamento ao Conecit.

Ficou definido como prioridade o financiamento de projetos de desenvolvimento de reagentes diag-
nóstico, em consonância com as ações realizadas no âmbito federal, de acordo com as Políticas Públicas 
Industrial e de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. 

2.5.6  Produção Técnica e Científica

antecedentes

A elaboração de material técnico e científico, no campo da biotecnologia, biossegurança, propriedade 
intelectual e bioética, tem como papel principal orientar e potencializar as iniciativas do gestor na área 
de saúde.

objetivo

Produzir documentos técnicos, científicos ou normativos para subsidiar a tomada de •	
decisão dos gestores.
Revisar normas técnicas existentes nas áreas de biotecnologia, biossegurança, proprie-•	
dade intelectual e bioética.

atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) informe Nacional sobre Direitos de Propriedade industrial e saúde Pública – Ministério da saúde 
do brasil

Este informe foi elaborado em co-autoria com o representante do Programa Nacional de DST e Aids 
como trabalho de conclusão de curso da representação brasileira no Primer curso internacional: Derechos 
de Propiedad Intelectual y Salud Pública: Hacia un Régimen de Propiedad Intelectual que Proteja la Salud 
Pública y los Derechos de los Pacientes. Em uma primeira abordagem, apresenta uma análise descritiva 
das particularidades do sistema de saúde e da indústria farmacêutica brasileiros, das políticas públicas de 
saúde voltadas para o acesso a medicamentos, assim como das formas de financiamento da saúde e estra-
tégias de ampliação do acesso da população aos medicamentos. Após essa descrição do contexto da saú-
de de interesse para a discussão de propriedade intelectual, adentra a descrição do sistema de proteção de 
patentes brasileiro, detalhando questões como a estruturação do controle ético de pesquisa com seres hu-
manos, ética e acesso universal a medicamentos, e registro de medicamentos no que tange às patentes.

b) análise das competências do Ministério da saúde frente aos objetivos e princípios contidos na 
Declaração universal sobre bioética e Direitos Humanos

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos é o resultado de um longo processo de ne-
gociação e reflete o consenso construído entre os países sobre suas posições éticas relacionadas à medi-
cina e às tecnologias associadas quando aplicadas aos seres humanos, inserindo o contexto social e am-
biental ao já comum foco da ética na pesquisa. Na análise das interfaces dessa Declaração com os instru-
mentos utilizados pelo Estado brasileiro no exercício de suas competências, tendo em vista a amplitu-
de e permeabilidade do tema, privilegiou-se nessa análise o papel do Estado na proteção dos sujeitos de 
pesquisa e no estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico no campo da Saúde. Esse documen-
to foi dividido em duas partes. A primeira parte avalia a inserção da bioética no âmbito da Saúde e, com 
mais detalhes, nos instrumentos de gestão e principais ações em ciência e tecnologia em saúde. A segun-
da parte analisa a existência de elementos da Declaração na descrição das competências do Ministério da 
Saúde. Este documento foi elaborado por solicitação da Casa Civil da Presidência da República, e é parte 
da análise global que o Estado brasileiro vem realizando junto a todos os órgãos que compõem a admi-
nistração pública federal.
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c) análise do conceito de biossegurança comparando o usado no brasil com os países da américa 
Latina

No Brasil, a biossegurança é definida como a condição de segurança alcançada por um conjunto de 
ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam 
comprometer a saúde humana, animal e vegetal e o ambiente. Entretanto, este termo é mais utilizado em 
referência aos riscos da biotecnologia moderna. Há, contudo, um outro termo, biosseguridade, de esco-
po mais amplo, que por sua vez englobaria a biossegurança. Em seu sentido geral, biosseguridade signifi-
ca o estabelecimento de um nível de segurança dos seres vivos por intermédio da diminuição do risco de 
ocorrência de qualquer ameaça a uma determinada população. A confusão conceitual sobre os significa-
dos dos dois termos é decorrente da tradução. Em espanhol (bioseguridad), francês (biosecurité) e algu-
mas outras línguas, o termo usado para biosseguridade é o mesmo geralmente usado para biossegurança. 
Em um nível muito prático, há diferenças entre o significado de prevenir a liberação não intencional no 
ambiente (algumas vezes referindo à biossegurança) e o significado de prevenir o abuso ou uso indevido 
(algumas vezes referindo à biosseguridade). Mas, conceitualmente, legalmente, e nos termos da organi-
zação e implementação, há ampla sobreposição das áreas.

d) Levantamento e análise dos documentos técnicos e normativos de importância para o Ministério, 
no campo da biossegurança em saúde, que deverão ser incluídos no sistema de informação em 
biossegurança da ctNbio

A abrangência da biossegurança tornou-se um fato. Impõe-se às instituições de saúde pública a urgên-
cia de estabelecer o fluxo das dinâmicas requeridas pela biossegurança, a fim de responder com eficiên-
cia às demandas técnicas. Para tanto, é necessário criar condições para a produção das informações que 
serão úteis nos processos de compreensão, de controle e de decisão. A Lei n.º 11.105, de março de 2005, 
estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam os organismos 
geneticamente modificados (OGMs) e seus derivados, criando o Conselho Nacional de Biossegurança 
(CNBS) e reestruturando a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). O artigo 19 dessa 
lei instituiu também o Sistema de Informações em Biossegurança (SIB). Este instrumento foi idealizado 
com o propósito de criar instâncias para o gerenciamento de informações, possibilitando a avaliação e 
o acompanhamento das atividades que envolvam OGMs e seus derivados, ações institucionais da CTN-
Bio, e também funcionar como recurso técnico informal, voltado para o fornecimento ágil de informa-
ções contextualizadas sobre riscos, abrangendo áreas correlatas, tais como: bioética, biotecnologia e bio-
diversidade.

e) análise comparativa da legislação nacional de biossegurança com as legislações dos países da 
américa Latina e do caribe

A biossegurança é um elemento que tem estado presente durante muitos anos na política, direito e 
administração dos países da América Latina e do Caribe, como um problema associado aos riscos que 
apresenta a invasão de espécies exóticas e o desenvolvimento da biotecnologia. Os textos sobre biossegu-
rança são dispersos e encontram-se em geral em disposições que estão incorporadas a numerosos e va-
riados corpos legais. São os códigos e as leis sobre a saúde pública e alimentação, as leis sobre sanidade 
vegetal e animal, as leis sobre agroquímicos, incluindo, as leis sobre comércio, especialmente comércio 
internacional. Entretanto, tanto a legislação específica, como a administração da biossegurança ainda são 
relativamente escassas. Um fato que veio dinamizar este processo foi a negociação do Protocolo de Car-
tagena. O debate gerado em torno deste protocolo gerou nos governos da região a necessidade de defi-
nir um conjunto de políticas para encarar os problemas que geram os movimentos transfronteiriços dos 
OGMs, e desenvolvimento de uma política de biossegurança clara, suficiente e congruente.

f) análise da aplicação dos métodos de engenharia genética, seus resultados, produtos e mecanismos 
legais de proteção para a saúde humana

Este trabalho mostrou o desenvolvimento da engenharia genética, suas aplicações na área de saúde e 
as ações necessárias para que a bioindústria brasileira possa caminhar na direção de novos patamares de 
competitividade, com potencial para expandir suas exportações e estimular novas demandas por produ-
tos e processos inovadores.



175

g) análise das questões relativas ao uso da biodiversidade e sua relação com a biotecnologia

Este trabalho tratou dos diversos marcos legais que tratam da relação entre o desenvolvimento da bio-
tecnologia e a preservação da biodiversidade, mostrando a necessidade de encontrar um equilíbrio entre 
a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento científico.

h) análise da utilização de microorganismos e seus impactos na saúde humana

Este trabalho teve por objetivo analisar a utilização de microorganismos e o impacto na saúde huma-
na no que tange à produção de vacinas e outros medicamentos no Brasil. O trabalho mostra a capacidade 
científica brasileira na utilização dos microorganismos para a produção de imunobiológicos e também a 
necessidade de investimento para que os laboratórios nacionais possam aumentar a capacidade de pro-
dução e se tornarem independentes da indústria internacional.

i) a estratégia Nacional de biotecnologia e a saúde humana

O documento foi elaborado com o objetivo de apresentar o histórico das discussões no Fórum de 
Competitividade em Biotecnologia para a elaboração da Estratégia Nacional de Biotecnologia. O texto 
também traz a inserção do MS nas discussões e sua responsabilidade na coordenação do grupo setorial 
de saúde humana no âmbito do Fórum de Competitividade de Biotecnologia, além das ações que estão 
sendo estruturadas no âmbito do MS para implementação da estratégia com relação às diretrizes da área 
da Saúde.

j) revisão do documento “Diretrizes gerais para o trabalho em contenção com Material biológico”

Este documento foi elaborado no ano de 2004 pela Comissão de Biossegurança em Saúde (CBS) do 
Ministério da Saúde, com o objetivo de definir requisitos mínimos necessários ao trabalho seguro com 
material biológico em ambiente de contenção, além da classificação de risco dos agentes biológicos pato-
gênicos. Em 2005 foi iniciado um trabalho de revisão do documento pela CBS o que resultou na publica-
ção de dois novos documentos: 1) Classificação de Risco dos Agentes Biológicos; e 2) Diretrizes Gerais 
para o Trabalho em Contenção com Agente Biológico, que serão publicados pela Editora do Ministério 
da Saúde.

k) acesso e uso de genomas em saúde

A publicação “Acesso e Uso de Genomas em Saúde 1” referente à 2.ª Oficina do Projeto Ghente, rea-
lizada em 2004, com tiragem de 3.000 exemplares, é composta pelas palestras e pelos debates realizados 
durante a oficina, por especialistas nas áreas de genética, direito e ética, uma vez que o foco dessa oficina 
se ateve às questões éticas e jurídicas relacionadas ao acesso, uso e remessa de material genético huma-
no.

2.6  PRÊMIO DE INCENTIVO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O SUS – 2006

objetivo

Premiar e reconhecer o mérito de pesquisadores cujos trabalhos apresentem alto potencial de aplica-
ção ao SUS, em quatro categorias: tese de doutorado, dissertação de mestrado, monografia de especiali-
zação/residência e trabalhos publicados. Concorreram trabalhos aprovados em bancas ou publicados em 
revistas científicas indexadas, no período de 1.º de junho de 2005 a 31 de maio de 2006.

cinco anos do prêmio

Em 2006 foi realizada a quinta edição do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS. 
Para tanto, foi produzida revista comemorativa contendo informações e entrevistas com os pesquisado-
res premiados e com os que receberam menção honrosa nas cinco edições do prêmio.

Nesses cinco anos, foram premiados ou receberam menções honrosas pesquisadores de 17 estados, 
das cinco regiões brasileiras, originários de 35 instituições de ensino e pesquisa do país.
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Entre os 19 trabalhos premiados e os 95 que receberam menções honrosas, 39% referem-se a temas li-
gados à atenção básica; 25% à ciência e tecnologia; 19% à vigilância em saúde; 11% à gestão do trabalho, 
educação e comunicação em saúde; 5% ao controle social; e 1% à ética em saúde.

Com relação à distribuição por regiões, embora tenha se destacado a Região Sudeste, mais populosa e 
centralizadora do maior número de cursos de pós-graduação do país e que obteve 57% das premiações, 
percebe-se um equilíbrio no percentual de premiados e menções honrosas entre outras regiões: 12% Re-
gião Sul; 14% Região Nordeste e 15% no Centro-Oeste. A Região Norte obteve 2% das premiações, fato 
que reflete uma das prioridades do Decit: fomentar e promover o desenvolvimento científico-tecnológi-
co nessa região.

Prêmio 2006: atividades desenvolvidas

A organização do Prêmio 2006 foi realizada em duas etapas: na primeira, cada resumo cadastrado no 
sistema on-line foi julgado por, no mínimo dois e no máximo três pareceristas ad hoc. Na segunda, os 20 
trabalhos mais pontuados em cada categoria foram julgados, nos dias 28 e 29 de setembro de 2006, pela 
Comissão Julgadora instituída pela Portaria n.º 63, de 25 de setembro de 2006.

Membros da comissão Julgadora:

Antônia Angulo Tuesta – Decit/SCTIE/MS•	
Belmiro Freitas de Salles Filho – CNPq/MCT•	
Carlos Alexandre Neto – SBPC•	
Celso Paiva Ferreira – Funasa/MS•	
Cleonice Moreira Cordeiro – Anvisa•	
Elza Helena Krawieck – SVS/MS•	
Esper Abrão Cavalheiro – Academia Brasileira de Ciências•	
Hillegonda Maria Dutilh Novaes – Abrasco•	
José Renan da Cunha Melo – Capes/MEC•	
Julio Suárez – Opas•	
Maria Rebeca Otero Gomes – Unesco•	
Maura Ferreira Pacheco – Finep/MCT•	
Renato Sérgio Balão Cordeiro – FeSBE•	
Sibele Maria Gonçalves Ferreira – Conasems•	
Suzanne Jacob Serruya – Decit/SCTIE/MS•	
Vinícius Pawlowski Queiroz – SAS/MS•	

resultados

255 inscrições, sendo 58 na categoria doutorado; 98 na categoria mestrado; 34 na cate-•	
goria especialização; e 65 na categoria trabalho publicado.
Quatro premiados e 20 menções honrosas nas quatro categorias.•	
Cerimônia de entrega do Prêmio 2006, em Brasília/DF, no dia 6 de dezembro de 2006, •	
na abertura do Decit + 2: atuação do Ministério da Saúde em ciência, tecnologia e 
inovação.
Distribuição de R$40 mil em prêmios, divididos por categoria: doutorado – R$15 mil; •	
mestrado – R$10 mil; trabalho publicado – R$10 mil; e especialização – R$5 mil.
Divulgação dos trabalhos premiados e das menções honrosas na área de ciência e tec-•	
nologia do site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br) e publicação na Biblioteca 
Virtual em Saúde (www.saude.gov.br/bvs).
Publicação dos resumos dos trabalhos premiados e das menções honrosas em revista •	
comemorativa pelas cinco edições do Prêmio.
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O Quadro 19 apresenta a relação de trabalhos premiados e que receberam menção honrosa na edição 
do Prêmio 2006.

Quadro 19 – trabalhos premiados e menções honrosas por categoria, autor e tipo de premiação  Prê-
mio de incentivo em ciência e tecnologia para o sus – 2006 

Categoria Trabalho Autor

D
O

U
TO

RA
D

O

Premiado – R$15 mil
Modelo de simulação da infra-estrutura necessária à 
assistência oncológica no Sistema Único de Saúde

Saint Clair dos Santos 
Gomes Júnior

Menções Honrosas
Direito universal, política nacional: o papel do Ministério 
da Saúde na política de saúde brasileira de 1990 a 2000

Cristiani Vieira 
Machado

Programa Saúde da Família: determinantes e efeitos 
de sua implantação nos municípios brasileiros

Rosana Aquino 
Guimarães Pereira

Estudo e desenvolvimento de uma nova metodologia para 
confecção de sementes iodo-125 para aplicação em braquiterapia

Maria Elisa 
Chuery Martins

A utilidade como função para universalidade 
e eqüidade: uma análise formal da validade 
instrumental do ordenamento administrativo federal 
da assistência à saúde bucal no Saúde da Família

Carlo Henrique 
Goretti Zanetti

Ação comunicativa no cuidado à saúde da família: encontros 
e desencontros entre profissionais de saúde e usuários

Priscila Frederico 
Craco

M
ES

TR
A

D
O

Premiado – R$10 mil
Desenvolvimento de teste diagnóstico 
rápido para detecção de rotavírus

Waldemir de 
Castro Silveira

Menções Honrosas
A biodiversidade amazônica na promoção da saúde bucal: 
elaboração de evidenciador de placa dental utilizando 
os corantes do açaí e urucum e a análise comparativa 
de sua eficácia em relação aos corantes sintéticos

Danielle Tupinambá 
Emmi

Comparação das condutas terapêuticas no tratamento 
ambulatorial das mulheres com câncer de mama

Milene Rangel 
da Costa

Direito à saúde, integralidade e participação: um 
estudo sobre as relações entre sociedade e Ministério 
Público na experiência de Porto Alegre

Felipe Rangel de 
Souza Machado

Perfil epidemiológico e demográfico dos 
índios Hupd´Äh, Amazonas Marina Machado

Vigilância de eventos adversos pós-vacina dpt e preditores 
de gravidade. Estado de São Paulo, 1984-2001.

Fabiana Ramos 
Martin de Freitas

continua
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Categoria Trabalho Autor

TR
A

BA
LH

O
 P

U
BL

IC
A

D
O

Premiado – R$10 mil
Indução de resposta imune sistêmica e de mucosas 
e inibição de colonização nasal por Streptococcus 
pneumoniae após a inoculação nasal de camundongos 
com bactérias lácticas recombinantes expressando o 
antígeno A de superfície de pneumococo (psaa)

Maria Leonor 
Sarno de Oliveira

Menções Honrosas
Imunização intradérmica de camundongos com a 
proteína de fusão ctb-pspa é protetora contra desafio 
intraperitoneal com Streptococcus pneumoniae

Ana Paula de 
Mattos Arêas

Avaliação da estrutura organizacional da assistência 
ambulatorial em HIV/aids no Brasil Regina Melchior

Mechanisms underlying the relaxation induced by isokaempferide 
from Amburana cearensis in the Guinea-Pig isolated trachea

Luzia Kalyne Almeida 
Moreira Leal

Dbcollhiv: a database system for collaborative HIV analysis Luciano Vieira 
de Araújo

O MMC em hospitais públicos do Estado de São Paulo, 
Brasil: uma análise do processo de implantação Ana Júlia Colameo

ES
PE

C
IA

LI
ZA

Ç
Ã

O

Premiado – R$5 mil
Pesquisa da prevalência de anticorpos anti-Hhv-8 em 
pacientes em diálise e em fila de transplante renal

Mariana Cavalheiro 
Magri

Menções Honrosas
O trabalho com famílias realizado pelo cirurgião-dentista 
do Programa Saúde da Família (PSF) de Curitiba/PR Rafael Gomes Ditterich

Proposta para criação de unidades de manutenção José Mauro Carrilho 
Guimarães

Aspectos psíquicos da relação paciente – família – 
equipe interdisciplinar em enfermaria geriátrica: 
impacto sobre o  tratamento do idoso

Marcela Alice Bianco

Ortodontia preventiva em saúde pública – estudo de 
prevalência da cárie dentária, má-oclusão e hábitos bucais 
deletérios em pré-escolares assistidos pelo PSF visando à 
reformulação das ações em promoção de saúde bucal

Jane Suely de 
Melo Nóbrega

Implementação da educação nutricional no serviço público 
de saúde: a visão dos profissionais de saúde e de usuários

Wanessa Françoise 
da Silva Aquino

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

2.7  GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO DECIT
No ano de 2006, a dotação orçamentária do Decit, nas duas ações voltadas exclusivamente ao fomen-

to à pesquisa, foi de R$75.768.056,00, conforme quadro a seguir, que foram totalmente empenhados em 
ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, demonstrando a correta execução o departamento na 
gerência de suas ações de fomento à pesquisa. 

continuação
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Quadro 20 – Distribuição dos recursos financeiros do departamento segundo ação programática do 
PPa  Decit, 2006

ações Programáticas para Fomento à Pesquisa Dotação (r$)

6146
Fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de insumos 
estratégicos no complexo produtivo da saúde

74.081.086,00

8609
Implementação e aperfeiçoamento da Agenda Nacional 
de Prioridades de Pesquisa em saúde

1.686.970,00

totaL 75 768 056,00

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Desses recursos para pesquisa, o montante de R$67.702.480,00 (89,4%) foi repassado para as agências 
do MCT, CNPq e Finep. No gerenciamento orçamentário do fomento à pesquisa do Decit, foram execu-
tados R$120.687.764,79, dos quais R$66.927.464,70 tiveram origem no orçamento do departamento e 
R$53.760.300,09 foram recursos advindos das parcerias internas com secretarias do Ministério da Saúde 
e parceria externa com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) por meio de seus fundos setoriais. 

Quadro 21 – Distribuição do repasse orçamentário segundo carteira de fomento e origem do recurso  
Decit, 2006

carteira Valor total do repasse Valor Decit Valor Parceiros (r$)

CNPq 48.000.000,00 40.000.000,00 8.000.000,00 
Finep 36.059.480,00 27.702.480,00 8.357.000,00 
FNS 2.091.103,37 2.091.103,37 0,00
TOTAL  84.059.480,00 69.793.583,37 16.357.000,00
% 80,5% 19,5%

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

No Gráfico 4, dispomos da demonstração da série histórica de incentivo à pesquisa entre os anos 2003 
e 2006, no qual observamos a evolução da modalidade de fomento realizada pelo Departamento de Ciên-
cia e Tecnologia. Atestamos que a modalidade de contratação por encomenda, que em 2003 consumiu 
55,3% dos recursos, foi declinando progressivamente até atingir a cifra de 2,8% em 2006. Este quadro re-
vela a política assumida pelo departamento em pautar o fomento de forma de forma a privilegiar editais 
e chamadas públicas – marco de uma política de eqüidade e participação democrática.
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gráfico 4 – Distribuição do percentual dos recursos financeiros para fomento à pesquisa, segundo a 
modalidade de contratação  Decit 2003 a 2006

44,7%

56,6%

97,2%
88,9%

55,3%

43,4%

2,8%11,1%

2003 2004 2005 2006

EDITAL ENCOMENDA

Fonte: Decit/SCTIE/MS.
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3 APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE 
REGULATóRIA DO ESTADO

3.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA CEP/CONEP
Justificativa

Os ganhos reais advindos da evolução do conhecimento científico e tecnológico no mun-
do contemporâneo, em termos de melhoria da qualidade de vida das pessoas, colocaram em rele-
vo o debate sobre esse tema. Paralelamente, os aspectos éticos da experimentação indiscrimina-
da com seres humanos vêm tornando-se, de forma crescente, foco de interesse de toda a sociedade.

Por meio do Sistema CEP/Conep, desenvolve-se o processo de avaliação e acompanhamento dos as-
pectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, tendo como fundamento básico a proteção da 
integridade e dignidade dos sujeitos das pesquisas. Com o avanço da implementação desse sistema, im-
pulsionado pela obrigatoriedade da avaliação ética de todos os projetos de pesquisa que envolvem seres 
humanos, ocorreu uma demanda crescente que ameaça suplantar sua capacidade operacional e aponta 
para a necessidade de avaliação de suas deficiências e fortalezas, de modo a preservar e assegurar a con-
fiabilidade necessária ao desempenho de suas funções. Em um sistema que apresenta uma amplitude e 
complexidade crescente, é necessário que os diversos atores que participam do processo sejam subsidia-
dos no desenvolvimento de suas ações e tomada de decisão. 

Desse contexto emergiu a necessidade de avaliação do Sistema CEP/Conep, a qual deverá permitir, 
entre outros pontos, a verificação da influência das ações do Ministério da Saúde na estruturação do pro-
cesso de apreciação ética, a construção de um perfil dos CEPs e a identificação de futuros focos de atu-
ação, tanto no âmbito do controle social como também para o Departamento de Ciência e Tecnologia. 
Em síntese, a avaliação deverá se constituir em um instrumento de gestão por meio do qual se pretende 
obter informações capazes de orientar o processo de tomada de decisão e a definição de prioridades de 
investimento. 

Em 9 de setembro de 2005 foi lancado o Edital MCT-CNPq/ MS-SCTIE-Decit-n.o 52/2005 para 
seleção do projeto. A instituição eleita foi a Unicamp, sendo a pesquisa coordenada pela Dra Ellen Hardy, 
professora associada do Departamento de Tocoginecologia das Faculdades de Ciências Médicas da 
Unicamp. Por problemas administrativos, houve um atraso no repasse dos recursos financeiros do CNPq 
para a Unicamp, o que retardou o inicio da pesquisa. 

objetivos

Objetivo Geral

Avaliar o Sistema CEP/Conep.

Objetivos Específicos:

identificar o perfil dos CEPs, sua demanda e relações intra e inter-institucionais;•	
verificar a qualidade do processo de avaliação de pesquisas envolvendo seres humanos no país;•	
avaliar o alcance do Sistema CEP/Conep no cumprimento de sua missão primordial;•	
avaliar os resultados das ações do Ministério da Saúde na estruturação do processo de •	
apreciação ética de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos;
identificar futuros focos de atuação para o Departamento de Ciência e Tecnologia em •	
sua missão de fortalecer o sistema de apreciação ética de pesquisas envolvendo seres 
humanos;
identificar a relação das condições de infra-estrutura de pesquisa na qualidade do tra-•	
balho dos CEPs;
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avaliar o grau de institucionalização dos CEPs;•	
avaliar a origem dos projetos apresentados aos CEPs, incluindo patrocinadores, pes-•	
quisadores, promotores, instituições e locais de recrutamento dos sujeitos;
avaliar o Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa (Sisnep).•	

atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) apoio à equipe de pesquisa da unicamp para o desenvolvimento da avaliação do sistema ceP/
conep

A equipe do Decit participou de duas reuniões técnicas com o grupo de pesquisa para confecção do 
questionário semi-estruturado, que será utilizado como instrumento de coleta de dados na etapa quanti-
tativa da pesquisa. Com o objetivo de atuar como consultora da equipe da Unicamp, o Decit contratou a 
Profa. Dirce Guilhem, considerando seu conhecimento e experiência na matéria. 

resultado

Realização de reunião para exposição dos principais problemas enfrentados pelo Sis-•	
tema CEP/Conep e das questões que o Ministério da Saúde considera essenciais como 
objeto de investigação.
Construção do questionário semi-estruturado da etapa quantitativa da pesquisa.•	

3.2 NORMATIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÕES NACIONAIS 

E INTERNACIONAIS EM BIOTECNOLOGIA, BIOSSEGURANÇA, 

PROPRIEDADE INTELECTUAL E BIOÉTICA EM SAÚDE
antecedentes 

O aprimoramento da capacidade regulatória do Estado tem pautado as atividades legislativas nos dias 
atuais, tendo em vista a necessidade crescente de regulamentação sobre novas tecnologias ou processos 
resultantes de um acelerado desenvolvimento científico e tecnológico que apresenta impacto sobre a vida 
humana e o meio ambiente. 

Nesse campo, duas linhas prioritárias de atuação se destacam nas ações da Coordenação-Geral de 
Biotecnologia em Saúde: a elaboração de normas e legislações nacionais e internacionais, e a inserção do 
tema ciência e tecnologia em saúde nas diretrizes contidas nas políticas nacionais em construção.

objetivos

Contribuir com a implementação de marcos regulatórios adequados ao desenvolvi-•	
mento da biotecnologia no país, compatibilizados com as discussões no âmbito inter-
nacional.
Propor critérios técnicos e normas legais para orientar a implementação das ações •	
previstas na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.

atividades desenvolvidas e resultados

a) coordenação do grupo de trabalho de Ética em Pesquisa com seres Humanos 

O Grupo de Trabalho referente à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos foi 
criado pelo Ministro de Estado da Saúde em março deste ano com três importantes atribuições: 1) definir 
a esfera de atuação do Ministério da Saúde no que se refere ao controle ético sobre pesquisas envolvendo 
seres humanos; 2) estabelecer as atividades que devem ser desempenhadas pelo órgão gestor do SUS e as 
que são de competência do controle social; e 3) propor um modelo de regulação do sistema de ética em 
pesquisas envolvendo seres humanos.
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A necessidade de trazer esse assunto à discussão é devida ao fato da avaliação da ética em pesquisas 
com seres humanos situar-se como tema recorrente na pauta do gestor público de saúde, exigindo a 
tomada de decisão quanto a questões que não estão plenamente definidas. Nesse contexto, amplia-se 
ainda mais a interface do Ministério da Saúde com esse tema, ao registrar-se o crescente incentivo ao 
desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de interesse do setor Saúde, que não pode prescindir 
de um sistema de controle ético estruturado. Com o aumento incremental da demanda sobre o Sistema 
CEP/Conep desde sua estruturação, identifica-se atualmente a necessidade de maior integração 
operacional entre o sistema de controle social e a gestão da saúde, na busca do fortalecimento desse 
sistema, considerado fundamental para a proteção dos sujeitos das pesquisas com seres humanos. Para 
que essa integração seja possível, é prioritário definir a esfera de atuação do Ministério da Saúde nessa 
questão, assim como propor medidas que permitam o exercício de suas atribuições. 

Este é, em linhas gerais, o foco das discussões que ocorreram nesse grupo, que se reuniu ordinaria-
mente em três ocasiões, assessorado técnica e administrativamente pelo Decit. Além desses encontros 
restritos aos membros do grupo e convidados, a SCTIE/MS promoveu no mês de setembro o Seminário 
Nacional de Ética em Pesquisa, com o intuito de ouvir todos os atores envolvidos e levantar subsídios à 
elaboração do documento de recomendações sobre o tema ao Senhor Ministro da Saúde.

b) Participação no grupo técnico da anvisa, para proposição da regulamentação do arti-
go 5 º da Lei nº  11 105/2005, referente à pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias

A Anvisa, por meio da publicação da Portaria GM/MS n.º 2.526, de 21 de dezembro de 2005, que regu-
lamenta o artigo 5.º do Decreto n.º 5.591, de 22 de novembro de 2005, recebeu como competência a elabo-
ração de norma que regulamente os procedimentos de coleta, processamento, teste, armazenamento, trans-
porte, controle de qualidade e uso de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia.

Foram realizadas duas reuniões para discussão da definição de termos colocados no Decreto n.º 5.591, 
de 22 de novembro de 2005, como embrião inviável, além das formas de obtenção dos embriões nas clí-
nicas de reprodução humana.

c) representação do Ministério da saúde nas discussões nacionais e internacionais para a imple-
mentação do Protocolo de cartagena de biossegurança no brasil

O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança é o primeiro acordo firmado no âmbito da Convenção 
sobre Diversidade Biológica. Visa assegurar um nível adequado de proteção no campo da transferência, 
da manipulação e do uso seguro dos organismos vivos modificados (OVMs) resultantes da biotecnologia 
moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, 
levando em conta os riscos para a saúde humana, decorrentes do movimento transfronteiriço.

Participação na “3.ª reunião da Conferência das Partes servindo como Reunião das Partes do Protocolo 
(COP8/MOP-3)”, realizada em Curitiba/Paraná, Brasil, no período de 13 a 31 de março de 2006. Os principais 
temas discutidos na reunião em Curitiba e que são afetos à área da saúde foram: identificação, embalagem, ma-
nuseio e uso de organismos vivos modificados; responsabilidade e reparação/compensação decorrentes de da-
nos resultantes do movimento transfronteiriço de organismos vivos modificados; avaliação, manejo e comuni-
cação de risco; cooperação com outras organizações, convênios e programas; metodologias para identificação 
de organismos vivos modificados; percepção e participação pública na implementação do protocolo.

d) representação do Ministério da saúde nas discussões nacionais e internacionais para a imple-
mentação da convenção sobre Diversidade biológica (cDb) no brasil

A CDB é um dos principais resultados da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento – CNUMAD (Rio 92), realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992. É um dos mais 
importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente e funciona como um guarda-
chuva legal/político para diversas convenções e acordos ambientais mais específicos. A CDB é o princi-
pal fórum mundial na definição do marco legal e político para temas e questões relacionados à biodiver-
sidade (168 países assinaram a CDB e 188 países já a ratificaram, tendo estes últimos se tornado Parte da 
Convenção).
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Participação na “8.ª reunião da Conferência da Convenção da Diversidade Biológica (COP-8)”, reali-
zada em Curitiba/Paraná, Brasil, no período de 13 a 31 de março de 2006. Nesta reunião foram discutidos 
temas de interesse para a saúde como: acesso e repartição de benefícios (ABS) conhecimentos tradicio-
nais (Artigo 8j), Protocolo de Biossegurança, mecanismo de intermediação de informações e mecanismo 
financeiro.

e) representação do Ministério da saúde nas discussões promovidas pelo Ministério das relações exte-
riores (Mre) para elaboração de posição brasileira, referente ao regime internacional de acesso a recursos 
genéticos e repartição de benefícios (abs) no âmbito da convenção sobre Diversidade biológica (cDb)

O principal tema da CDB é a tentativa de se criar um Regime Internacional de Acesso aos Recursos 
Genéticos e Repartição de Benefícios (ABS), um conjunto de leis que disciplinaria a exploração dos re-
cursos naturais e dividiria o lucro oriundo desses recursos e do conhecimento tradicional.

Sobre este assunto o principal tema discutido durante as reuniões promovidas pelo MRE foi o certifi-
cado de origem/fonte/procedência legal.

f ) representação do Ministério da saúde nas discussões nacionais para a implementação da 
convenção para a Proibição de armas biológicas (cPab) no brasil

A convenção reafirma os termos do Protocolo de Genebra de l925, que proíbe o uso de armas quími-
cas e biológicas, e da Convenção para a Proibição de Armas Biológicas, de l972, que determina a destrui-
ção dos agentes biológicos e das toxinas utilizados para fins militares, harmonizando-se com esses acor-
dos multilaterais. Reconhece também a proibição do uso de herbicidas como método de guerra, confor-
me estabelecida em outros instrumentos internacionais, e expressa o desejo dos estados-partes em garan-
tir o desenvolvimento econômico e tecnológico da química para fins não proibidos.

Durante as reuniões realizadas no âmbito da coordenação nacional, foram discutidos, principalmen-
te, os critérios para elaboração da lista de bens sensíveis.

g) representação do Ministério da saúde nas discussões na casa civil da Presidência da república 
para finalização do anteprojeto de lei sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios

Foram realizadas diversas reuniões entre os ministérios afetos à questão, porém não houve consen-
so sobre questões controversas do anteprojeto. As discussões deverão ter continuidade durante o ano de 
2007.

h) emissão de pareceres e notas técnicas sobre a normatização e regulamentação das áreas de 
biotecnologia, biossegurança, propriedade intelectual e bioética, entre os quais destacam-se:

parecer técnico sobre minuta do edital de pesquisas direcionadas ao desenvolvimento •	
de fármacos e insumos farmacêuticos a partir de macroalgas marinhas, em 29 de mar-
ço de 2006;
nota técnica sobre a legislação que regulamenta a inclusão de medicamentos no siste-•	
ma público de saúde, em 20 de abril de 2006;
nota técnica sobre pesquisas com células-tronco no Brasil, em 3 de abril de 2006;•	
nota técnica sobre o co-financiamento de pesquisas pelo Sistema Único de Saúde, em •	
12 de maio de 2006;
nota técnica sobre Somatotropina Bovina Transgênica (BST), em 26 de maio de 2006;•	
nota técnica sobre plantio ilegal do algodão •	 Roundup Ready em vários estados brasi-
leiros, em 31 de julho de 2006;
nota técnica sobre situação do Projeto Genográfico na Conep, em 21 de agosto de •	
2006;
parecer técnico sobre o projeto de decreto que acrescenta e da nova redação aos artigos •	
2.º, 7.º e 9.º do Decreto n.º 3.945, de 28 de setembro de 2001, que regulamenta a Medi-
da Provisória (MP) n.º 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 – 11 de agosto de 2006;
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carta resposta sobre os efeitos nocivos dos transgênicos – 10 de março de 2006;•	
nota técnica sobre a Estratégia Nacional de Biotecnologia – Política de Desenvolvi-•	
mento da Bioindústria – 30 de julho de 2006;
nota técnica sobre a qualificação da proposta do Consórcio Tecpar/IBMP/Bio-Man-•	
guinhos na Carta Convite 08/2006 – 31 de julho de 2006;
nota técnica sobre o apoio à Revista Brasileira de Bioética em 2006 – 20 de junho de •	
2006;
nota técnica sobre o Observatório de Prospecção Tecnológicas e Mercadológicas – •	
Foco em Saúde – 13 de janeiro de 2006;
nota técnica sobre a regulamentação do Art. 40 da Lei n.º 11.105/05 e revogação do •	
Decreto n.º 4.680/03 – rotulagem de alimentos e ingredientes alimentares destinados 
ao consumo humano e animal que contenham ou sejam produzidos a partir de orga-
nismos geneticamente modificados – 13 de janeiro de 2006;
nota técnica sobre a solicitação de fiscalização na comercialização de produtos geneti-•	
camente modificados – 13 de janeiro de 2006;
parecer técnico sobre cooperação Brasil-EUA em Ciência, Tecnologia e Saúde – Brasí-•	
lia 22 de junho de 2006;
parecer técnico sobre o projeto de lei que dispõe sobre as condições para a realização e •	
análise de exames genéticos em seres humanos – 22 de fevereiro de 2006;
parecer técnico sobre a Minuta de Resolução, do Conselho de Gestão do Patrimônio •	
Genético (CGEN) – 5 de maio de 2006;
nota técnica sobre a indicação de especialista na área de saúde para compor a CTNBio – 20 •	
de fevereiro de 2006;
nota técnica sobre a nomeação de especialistas para a Comissão Técnica Nacional de •	
Biossegurança – CTNBio – 5 de abril de 2006.

3.3 CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO FEDERAL, 

EM BIOTECNOLOGIA, BIOSSEGURANÇA E BIOÉTICA EM SAÚDE
antecedentes

Em seu papel institucional, o Ministério da Saúde desenvolve diversas ações junto a outros órgãos go-
vernamentais e não-governamentais para elaboração de políticas públicas voltadas à inserção da biotec-
nologia e ao desenvolvimento do setor.

objetivo

Participar da elaboração, coordenação ou implementação de políticas públicas da área •	
de saúde e inserir no contexto das discussões aspectos relativos à ciência, tecnologia e 
Inovação, em especial nos temas de biotecnologia, biossegurança e bioética em saúde.

atividades desenvolvidas e resultados

a) Participação na formulação da Política de Desenvolvimento da biotecnologia

Resultado das discussões no âmbito do Fórum de Competitividade de Biotecnologia, instalado no ano 
de 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com a participa-
ção do governo, academia e o setor industrial. O documento propõe as áreas de saúde humana, agrope-
cuária, industrial e ambiental como as prioridades em que o governo deverá promover esforços para a 
consolidação de diversas ações que viabilizem a implementação das condições necessárias ao fortaleci-
mento da indústria brasileira de biotecnologia, de forma que ela possa ter uma maior participação no co-
mércio internacional, acelerar o crescimento econômico e gerar novos postos de trabalho. Recomenda 
também medidas de caráter horizontal para a estruturação do ambiente adequado ao desenvolvimento 
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desta indústria, relativas à formação de recursos humanos, à consolidação da infra-estrutura, à criação e 
ao aperfeiçoamento dos marcos regulatórios e à viabilização de investimentos e mecanismos tributários 
de apoio à indústria.

b) implementação da Política de Desenvolvimento da biotecnologia

O Ministério da Saúde, por meio da SCTIE/MS, tem pautado suas ações para a implementação de po-
líticas que foram construídas na busca da potencialização e complementaridade de ações governamen-
tais, dando suporte para a criação de um sistema de ciência tecnologia e de inovação em saúde no Brasil. 
No campo do desenvolvimento científico e tecnológico, pode-se citar a Política Nacional de Ciência Tec-
nologia e Inovação em Saúde, que aborda com destaque o complexo produtivo da saúde, o desenvolvi-
mento da capacidade nacional em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e a criação do sistema nacio-
nal de inovação em saúde. 

Outro importante instrumento, a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), 
traz temas prioritários para as ações de fomento do Ministério da Saúde, amplamente discutidos entre 
gestores e sociedade civil, entre os quais se insere o complexo produtivo da saúde, com foco prioritário 
para a inovação e o desenvolvimento tecnológico de vacinas, equipamentos e dispositivos de cuidado à 
saúde e propriedade intelectual.

As seguintes iniciativas, no sentido de garantir a implementação das ações identificadas na Políti-
ca de Desenvolvimento da Biotecnologia, vêm sendo realizadas no âmbito do MS para apoio a projetos 
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, nos 
campos de fármacos/medicamentos/insumos, equipamentos e reativos para diagnóstico (carta-convite 
MCT/MS/Finep – ação transversal – cooperação ICTs – empresas – inovação em produtos terapêuticos e 
diagnósticos – 08/2006) e desenvolvimento de fármacos e insumos farmacêuticos a partir de algas mari-
nhas (Edital MCT/CNPq/MS-SCTIE-Decit/CT-Saúde – algas marinhas – n.º 10/2006). E a continuidade 
das iniciativas de 2005, entre elas, a Rede Multicêntrica de Avaliação de Implantes Ortopédicos – Remato 
(Chamada Pública MCT/MS/Decit/Finep – implantes ortopédicos – 01/2005) e de desenvolvimento de 
Bioprodutos (Chamada Pública MCT/MS/Finep – bioprodutos – ação transversal 02/2005). 

Importantes investimentos na área de imunobiológicos, em especial no Projeto Inovacina da Fiocruz, 
estão em curso no Ministério da Saúde. Em 3 de maio de 2006 foram publicadas as Portarias GM/MS n.º 
972, que institui o Programa Nacional de Competitividade em Vacinas (Inovacina), e n.º 973, que instituí 
a Câmara Técnica de Imunobiológicos.

c) coordenação da formulação da Política Nacional de atenção em genética clínica no sus em 
parceria com a secretaria de atenção à saúde (sas/Ms)

Finalização dos protocolos de atendimento nos três níveis de atenção do SUS para os grupos de pato-
logias considerados prioritários para a atenção em genética clínica – ambigüidade genital, síndrome de 
Down, erros inatos do metabolismo, anomalia congênita, retardo mental e aconselhamento genético. 

Elaboração e encaminhamento da minuta da portaria ministerial que define as diretrizes básicas para 
implantação da política no âmbito do SUS. 

3.4 ESTRUTURAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ÁREA DE AVALIAÇÃO 

DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
elaboração da Política Nacional de gestão de tecnologias em saúde

Visando ampliar a capacidade de produzir conhecimentos para qualificar as decisões no âm-
bito da gestão pública, suprindo, assim, uma das maiores necessidades das sociedades moder-
nas, qual seja dispor de informações técnicas e científicas indispensáveis para fundamentar o pro-
cesso de tomada de decisão, a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde tem 
como uma de suas principais estratégias o aprimoramento da capacidade regulatória do Estado. 
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A estratégia baseia-se na ampliação da produção de conhecimentos científicos como forma 
de subsidiar os gestores na tomada de decisão quanto à incorporação ou não de tecnologias no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Uma das ações para o aprimoramento da capacidade regulatória 
do Estado foi a estruturação da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS), 
que será o instrumento norteador para os atores envolvidos na gestão dos processos de avaliação, 
incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada das tecnologias no sistema.

A PNGTS foi elaborada seguindo os princípios da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção em Saúde do Ministério da Saúde. A elaboração do documento foi realizada pela comissão instituída 
por meio da Portaria GM n.° 2.510, de 19 de dezembro de 2005 (Quadro 22). Essa comissão contou com 
diversos segmentos da sociedade e seus trabalhos foram organizados pela Coordenação-Geral de Avalia-
ção de Tecnologias em Saúde do Departamento de Ciência e Tecnologia.

Quadro 22 – comissão para elaboração da Política Nacional de gestão de tecnologias em saúde  
Decit, 2006 

Instituição Titular Suplente

Secretaria-Executiva (SE)
Marcos Vinícius Lucatelli
Técnico da Secretaria-
Executiva do MS

Anna Karina Vieira da Silva
Técnica da Secretaria-
Executiva do MS

Secretaria de Atenção 
à Saúde (SAS/MS)

José Gomes Temporão
Secretário de Atenção à Saúde

José Carlos de Moraes

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SCTIE/MS)

Moisés Goldbaum Suzanne Jacob Serruya

Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS/MS)

Maria Regina Fernandes 
de Oliveira Ana Maria Jonhson de Assis

Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação 
na Saúde (SGETS)

Gilson Rezende Giovani Teresa Maria Passarella

Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Luís Milton Veloso Costa Alexandre Lemgruber 
Portugal D’Oliveira

Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

Alzira Jorge de Oliveira
Gerente Geral Técnico 
Assistencial de Produtos

Rosimary Terezinha Almeida
Gerente de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde

Fundação Nacional 
de Saúde Nacional de 
Saúde (Funasa).

Paulo Sandoval Júnior Marcus Vinícius Miranda 
Pio da Silva

Fundação Osvaldo 
Cruz (Fiocruz)

Reinaldo Guimarães
Vice-presidente de pesquisa 
e desenvolvimento 
tecnológico da Fiocruz

Letícia Krauss
Pesquisadora da Fiocruz

Conselho Nacional 
de Secretários de 
Saúde (Conass)

Júlio Strubing Muller Neto
Assessor do Conass

Dea Mara Carvalho
Assessora do Conass

Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems)

Luís Eugênio Souza
Secretário Municipal de 
Saúde de Salvador

Nilo Bretãs Júnior
Assessor do Conasems

continua
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Instituição Titular Suplente
Associação Brasileira de 
Hospitais Universitários e 
de Ensino (ABRAUHE)

José Roberto Ferraro.
(Hospital S. Paulo)

Natalino Salgado Filho
(UFMA)

Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (Conep) Iara Coelho Zito Guerreiro Ednilza Pereira Farias Dias

Associação Brasileira de 
saúde Coletiva (Abrasco) Hilegonda Maria Dutilh Novaes Cláudia Travassos

Associação Médica 
Brasileira (AMB)

José Luiz Dantas Mestrinho
Representante da AMB

Elias Fernado Miziara
Representante da AMB

Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão do 
Ministério Público Federal

Ramiro Rockenbach da Silva
Procurador da República 
do Estado de Sergipe

Ana Paula Carvalho de Medeiros
Procuradora da República do 
Estado de Rio Grande do Sul

Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
– Ministério da Educação

Aluísio Jardim Dornellas de Barros Maria de Fátima Pessoa Militão

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Para a elaboração do documento, foram realizadas três reuniões com participação de toda a comissão. 
A primeira reunião foi realizada em Brasília/DF, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2006. Nesta, foram defi-
nidas as bases para elaboração da PNGTS, as etapas de trabalho e os responsáveis.

Os objetivos da 2.ª reunião, realizada em 4 de abril de 2006, foram definir as diretrizes, o relator geral 
para o documento, o redator da proposta e rever o cronograma de trabalho. Esta reunião teve como re-
sultados: um documento com os tópicos de ajuda para a relatoria; a instituição da comissão de relatoria 
com a divisão de trabalhos para redação; e a apresentação do cronograma de atividades.

A comissão de relatoria foi composta por: Alexandre Lemgruber (Anvisa), responsável pela redação 
dos objetivos e das diretrizes; Maria Novaes (Abrasco), responsável pela introdução; Rosimary Almeida 
(ANS), responsável pelos fundamentos do modelo de gestão.

Em 6 de junho de 2006 foi realizada a 3.ª reunião, com o objetivo de apresentar o texto elaborado pela 
comissão de relatoria, anteriormente enviado a toda comissão, com as contribuições recebidas. O texto 
foi lido em plenária e toda a comissão teve oportunidade de fazer comentários e sugestões.

No Quadro 23 é apresentado um pequeno resumo, contendo os resultados de todas as reuniões da co-
missão de relatoria.

Quadro 23 – resultados das reuniões da comissão de relatoria da PNgts  Decit, 2006

reunião Data resultados

1.ª Reunião 27 de abril de 2006
Elaborado documento preliminar da Política de 
Gestão de Tecnologias em Saúde, posteriormente 
enviado para todos os participantes da comissão

2.ª Reunião 29 de maio de 2006 Consolidação do documento com 
as contribuições recebidas

3.ª Reunião 7 de agosto de 2006 Redação do documento para consulta pública

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Com o objetivo de ampliar o fórum de discussão e reunir as contribuições da sociedade, a comissão 
decidiu que o documento da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde deveria ser encami-
nhado para consulta pública.

continuação
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O Sistema Único de Saúde (SUS) utiliza o mecanismo de “Consultas Públicas” para colher contribui-
ções, tanto de setores especializados quanto da sociedade em geral, sobre as políticas e os instrumentos 
legais que irão orientar as diversas ações no campo da Saúde no país. Essa ferramenta oferece a possibili-
dade de ampliar a discussão sobre o tema, permitindo que todos participem e contribuam na construção 
do sistema de saúde brasileiro. Por meio da consulta pública, o processo de elaboração do documento é 
democrático e transparente para a sociedade. No Quadro 24 são apresentadas todas as etapas do proces-
so de construção da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde e, na Figura 2, o fluxo para este 
processo.

Quadro 24 – cronograma das etapas de trabalhos realizados pela comissão da PNgts   Decit, 2006

atividades Datas
1.ª Reunião da comissão 21 e 22 /2/06
2.ª Reunião da comissão 4/4/06
Redação da introdução da Política de Gestão de Tecnologias em Saúde 24/4/06
Fundamentos do modelo de gestão 24/4/06
Redação de objetivos e diretrizes 24/4/06
Consolidação do documento 27/4/06
Redação final e envio p/ comissão 8/5/06
Prazo para recebimento das sugestões da comissão pela comissão da relatoria 19/5/06
3.ª Reunião p/ aprovação da proposta PNGTS.
Documento finalizado no âmbito da comissão

6/6/06

Envio do documento com os pontos discutidos na 3.ª reunião para a comissão 8/6/06
Reunião da comissão de relatoria 25/7/06
Apresentação da PNGTS na Comissão Intergestores 
Tripartite – Dr. Moisés Goldbaum 27/7/06

Redação pela comissão de relatoria 7/8/06
Envio do documento para toda comissão e para revisão de português 25/8/06
Envio do Documento finalizado para Consulta Pública. 
Memorando n°186/Decit/SCTIE/MS 1/9/06

Apresentação da PNGTS na 13.ª Reunião do Conselho de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde – Dr. Moisés Goldbaum 5/9/06

Trâmite do documento no MS para consulta pública:
Decit→ GAB/SCTIE → CGGM
CGGM → SEAL/CJ → GAB/CJ
GAB/CJ → SEAL/CJ
SEAL/CJ → CHEFE/GM → DAPO
DAPO → DIAEX → Casa Civil

6/9/06
8/9/06

15/9/06
18/9/06
26/9/06

Seminário sobre a PNGTS para gestores municipais. 
Realização SCTIE/MS – Conasems 20/9/06

Consulta pública 19/10/06 a 
30/11/06

Divulgação da consulta pública no lançamento do PPSUS/
SP e no Seminário Internacional da ANS 8 e 9/11/06

Oficina da Política no Seminário Decit + 2 4 a 8/12/06

Fonte: Decit/SCTIE/MS.
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Figura 2 – Fluxo de construção da Política Nacional de gestão de tecnologias em saúde  Decit, 2006

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Na construção desta política, todo o processo foi fundamental para atingir consenso entre os diferen-
tes atores interessados – gestores, pesquisadores, profissionais de saúde, procuradores, juízes, empresá-
rios, jornalistas, usuários. O resultado gerou um documento consistente e inclusivo, a ser apreciado pelas 
instâncias decisoras do Sistema Único de Saúde. Pretende-se seguir os caminhos para que haja um proje-
to de lei a ser enviado para o congresso nacional.

Diretrizes técnico-operacionais da coordenação-geral de avaliação de tecnologias em saúde

Para auxiliar e favorecer a operacionalização das atividades da CG-ATS, foi indispensável a formula-
ção de diretrizes técnico-operacionais, nas quais estivessem contemplados o fluxo e o formulário para so-
licitação de estudos e os critérios de priorização de estudos em ATS.

Neste documento serão apresentados os três instrumentos que fazem parte das Diretrizes Técnico-
Operacionais da CG-ATS, a metodologia a partir da qual foram produzidos, assim como os objetivos e o 
contexto de utilização de tais instrumentos.

Fluxo para solicitação de estudos em ATS:

O fluxo para solicitação de estudos em ATS é a ferramenta básica para o funcionamento da CG-ATS, 
a qual orienta as demandas por estudos em ATS. Ele tenta agregar todos os tipos de demandantes e todas 
as etapas necessárias à solicitação de estudos em ATS ao Decit (Figura 3).

Sua importância está demarcada, principalmente, depois da instituição da Comissão de Incorporação 
de Tecnologias em Saúde (Citec), por meio da Portaria GM n.° 152. Esta portaria identifica a Secretaria 
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de Atenção à Saúde (SAS/MS) como responsável pela incorporação de tecnologias em saúde e a Secreta-
ria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) como responsável pela avaliação de tec-
nologias em saúde, por meio do Decit e do Grupo de Trabalho Permanente em Avaliação de Tecnologias 
em Saúde do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde (CG-ATS/CCTI/MS).

No fluxo estão identificados como demandantes: o Grupo de Trabalho Permanente em ATS (GT-ATS), 
do Conselho de Ciência Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde (CCTI/MS); a Citec; as áreas téc-
nicas e agências do Ministério da Saúde, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); e as secretarias estaduais e municipais de saúde.

Figura 3 – Fluxo preliminar de solicitação de estudos em ats  Decit, 2006

Legenda: PTC: Parecer Técnico-Científico; RS: Revisão Sistemática; AvE: Avaliação Econômica.

Fonte: Decit/SCTIE/MS.
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De acordo com o fluxo, o Decit é responsável por: 1) receber a demanda por solicitação de estudos em 
ATS, após preenchimento do formulário por parte dos demandantes; 2) qualificar a demanda, de acordo 
com alguns pré-requisitos (consistência, mérito e orçamento); 3) orientar a demanda, em parceria com o 
GT-ATS e o demandante, de acordo com o tipo de estudo necessário; 4) executar pareceres técnico-cien-
tíficos; 5) encomendar outros tipos de estudos, como revisões sistemáticas e avaliações econômicas; 6) 
participar como parceiro de outras instituições na execução e financiamento de estudos clínicos primá-
rios; 7) analisar os estudos realizados ou encomendados; 8) emitir considerações e divulgar os resultados 
e recomendações para orientar decisões.

O Fluxo foi apresentado ao GT-ATS para apreciação e aprovação e está atualmente em fase de teste e 
validação.

Formulário de solicitação de estudos em ATS:

O preenchimento do formulário de solicitação de estudos, por parte dos demandantes, é etapa do pro-
cesso descrito no fluxo. Ele é o documento necessário para que qualquer demandante apto possa solicitar 
a realização de estudos em ATS ao Decit. O formulário foi elaborado em 2006 e a sua utilização foi testa-
da neste mesmo ano, sendo o instrumento validado por diferentes áreas técnicas do Ministério da Saúde, 
como a Área Técnica da Saúde da Pessoa com Deficiência. 

Para a elaboração do formulário de solicitação de estudos, a metodologia utilizada foi a de compara-
ção e harmonização com outros formulários já existentes, como os formulários da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) e da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG). Além disso, o 
formulário do Decit foi apresentado aos membros do GT-ATS para apreciação e sugestões.

Todos os campos do formulário de solicitação de estudos foram baseados nos critérios de priorização 
de estudos em ATS. Isto foi feito para garantir aos técnicos do Decit as informações necessárias à priori-
zação dos temas a serem avaliados.

O formulário é apresentado no Anexo C deste documento, e inclui os campos a serem preenchidos 
pelos demandantes, as instruções para seu preenchimento e um checklist para avaliação da demanda pelo 
Decit.

A proposta para 2007 é elaborar uma versão eletrônica do formulário, que estará disponível na área 
virtual de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Assim os demandantes poderão enviar o pedido de solici-
tação de estudos e os documentos necessários a serem enviados por e-mail à CG-ATS.

Critérios de priorização de estudos em ATS:

Para a formulação dos critérios de priorização a serem utilizados pelo Decit, foi necessária a aplicação 
de uma metodologia de busca por referências bibliográficas, com o objetivo de investigar os critérios uti-
lizados mundialmente na atualidade. Para compor os critérios, foram reunidos parâmetros utilizados em 
Israel, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, entre outros.

A proposta de critérios de priorização foi apresentada no GT-ATS e recebeu críticas e sugestões de 
seus membros, bem como dos técnicos da CG-ATS. Os critérios, apresentados no Anexo E, foram ela-
borados para apresentação na “Oficina de Prioridades de Pesquisa em Saúde – Editais Temáticos”, que 
aconteceu em março de 2006. Após a conclusão da fase de elaboração dos critérios, estes também foram 
apresentados na Citec, na SES/MG e no Mercosul, onde foram aplicados de acordo com a realidade de 
atuação de cada área.

ambiente eletrônico da cg-ats

A PNCTIS propõe ações para que a disseminação e a difusão de informações científicas e tecnológicas 
de interesse para a gestão do SUS sejam um subsídio no processo de tomada de decisão.

Com relação à difusão dos avanços científicos e tecnológicos, a PNCTIS contempla uma política de 
comunicação em saúde, buscando: apoiar e ampliar iniciativas que favoreçam a divulgação científica 
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para os diversos atores sociais; democratizar a informação em CTIS; incentivar a implantação de fóruns 
de debates e estruturar sistema informatizado on-line.

O objetivo da disseminação das atividades e resultados da CG-ATS é proporcionar a difusão dos avan-
ços científicos e tecnológicos em ATS. Para isso, foi necessário criar a área virtual da avaliação de tecno-
logias em saúde no portal do Ministério da Saúde. 

A área virtual visou atender ao princípio da pluralidade da PNCTIS, pois se configura numa aborda-
gem metodológica atual e adequada ao avanço e à difusão do conhecimento em saúde.

A área intitulada “Avaliação de Tecnologias em Saúde” foi alocada no sítio “Principal“ do portal, como 
um item de “Ciência e Tecnologia”, podendo ser estendida para os sítios “Usuário”, “Profissional” ou 
“Gestor”, conforme necessidades futuras. A opção pela alocação no sítio “Principal” tem como objetivo 
aumentar a inclusão dos atores sociais no acesso à informação sobre o tema, visto que a demanda por in-
formações advém de todos os segmentos da sociedade (cidadão comum, profissionais da saúde e gesto-
res da Saúde). 

O conteúdo é continuamente elaborado e discutido pela equipe da CG-ATS, que transmite as infor-
mações a serem disponibilizadas na área virtual para a técnica responsável. Para a construção deste am-
biente eletrônico, fez-se necessário o treinamento desta técnica da CG-ATS no “Curso de Capacitação 
para Manutenção de Conteúdos no Portal da Saúde”, ministrado pelo Ministério da Saúde, por meio da 
Ascom/MS (Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde) e do DATASUS. Com isso, buscou-se 
criar uma ferramenta capaz de informar em consonância com as políticas de comunicação adotadas pelo 
Ministério.

Ainda em relação à inclusividade e à acessibilidade, ao ser criada e gerenciada de acordo com os pa-
drões adotados pelo MS, a área conta com ferramentas que facilitam a navegação de pessoas portadoras 
de deficiências visuais, as quais possibilitam, por meio da utilização de software específico, a descrição 
sonora dos conteúdos.

Atualmente, a área virtual de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Figura 4) apresenta em suas cha-
madas os seguintes assuntos: apresentação do que é ATS; informativo sobre a participação do Decit na 
Rede Internacional de ATS (INAHTA); notas sobre as diretrizes metodológicas para estudos; documen-
to contendo a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde; apresentação do Grupo de Trabalho 
Permanente em Avaliação de Tecnologias em Saúde (GT-ATS); divulgação da Pós-Graduação em Gestão 
de Tecnologias em Saúde e dos resultados das inscrições para o curso de Saúde Baseada em Evidências 
promovidos pelo Ministério da Saúde; caminhos para sítios de interesse em ATS e a versão da área vir-
tual no idioma inglês.
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Figura 4 – Página de abertura da área virtual de avaliação de tecnologias em saúde disponível no Por-
tal do Ministério da saúde  Decit, 2006 

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Na apresentação sobre o que é ATS, encontra-se um breve histórico da Avaliação de Tecnologias em 
Saúde no mundo e no Brasil e sua importância para o Ministério da Saúde. São divulgados também os 
membros da equipe de ATS no MS e seus respectivos endereços eletrônicos, o que é fundamental para 
tornar a equipe transparente e acessível, facilitando a possibilidade de contato. Para aprimoração, pode-
ria ser descrita no futuro, em linhas gerais, a área de atuação de cada profissional da equipe, a fim de oti-
mizar e agilizar o contato sobre temas específicos.

A divulgação da inscrição oficial do Decit como membro da Rede Internacional de Agências de Ava-
liação de Tecnologias em Saúde (International Network of Agencies for Health Technology Assessment – 
INAHTA) contribuiu para a possibilidade de intercâmbio de informações e experiências brasileiras em 
ATS no cenário mundial.

Atualmente, também está sendo divulgado o processo de elaboração das Diretrizes Metodológicas 
para estudos em ATS, explicitando as etapas do projeto e disponibilizando para consulta o documento 
contendo toda a metodologia do processo e as Diretrizes para Pareceres Técnico-Científicos, as quais en-
contram-se em fase de validação.

O documento contendo a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) visa orien-
tar, principalmente, os gestores do sistema de saúde sobre as diretrizes para a atuação e responsabilidades 
institucionais essenciais na gestão de tecnologias em saúde.

A apresentação na área virtual do Grupo Permanente de Trabalho em Avaliação de Tecnologias em 
Saúde (GT-ATS) é fundamental para auxiliar na estruturação do trabalho da CG-ATS, já que o GT-ATS 
é uma das instâncias responsáveis por definir as tecnologias de saúde prioritárias para a serem avaliadas, 
entre outras atribuições. 
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Ao divulgar os cursos de capacitação profissional, promovidos pelo Ministério da Saúde, a área virtu-
al contribui para o estímulo à formação, capacitação e absorção de recursos humanos no Sistema Nacio-
nal de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, em todas as regiões do país. Uma das estratégias fun-
damentais para o fortalecimento dos grupos de pesquisa existentes é incentivar a produção científica e 
tecnológica na área, visando ao aprimoramento da capacidade regulatória das instituições, à implemen-
tação da avaliação de tecnologias em saúde, ao aperfeiçoamento da gestão de CTIS e ao desenvolvimento 
da produção e do uso do conhecimento científico e tecnológico nos programas, nas ações e nos serviços 
de saúde.  

A área virtual de ATS informa sobre os cursos promovidos pelo Ministério da Saúde, como a Pós-
Graduação – área de concentração Gestão de Tecnologias em Saúde – e o Curso Introdutório de Saúde 
Baseada em Evidências. Estes são instrumentos capazes de aprimorar a capacidade de aporte à tomada 
de decisão no processo de avaliação e incorporação de tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Para as próximas capacitações realizadas no âmbito da CG-ATS, deve-se disponibilizar na área 
virtual desde a chamada para as inscrições até informações sobre o conteúdo das aulas, corpo docente e 
outros, tornando mais acessível ao público em geral a capacitação e formação profissional.

Estão disponíveis, também, links para sítios de interesse em ATS, que atuam como instrumentos capa-
zes de fortalecer a troca e difusão de experiências e conhecimentos sobre o tema. O navegador, por meio 
desta ferramenta, pode conhecer o trabalho em ATS realizado por agências de várias partes do mundo, 
bem como a articulação da CG-ATS no Ministério da Saúde com outras agências e instituições.

A disponibilização da versão da área virtual no idioma inglês é de suma importância para incentivar a 
colaboração internacional, aumentar a visibilidade das ações do Ministério da Saúde em ATS no exterior 
e facilitar o conhecimento em ATS pelos navegadores estrangeiros. A versão em espanhol da área virtual 
também está em fase de elaboração, bem como a ampliação do material publicado em inglês.

Uma das propostas de trabalho para 2007, com relação à divulgação das atividades da CG-ATS, é dis-
ponibilizar na área virtual informações sobre a articulação do Decit com a Comissão de Incorporação de 
Tecnologias em Saúde (Citec), coordenada pela Secretaria de Atenção à Saúde. A Citec é responsável por 
orientar o Ministro da Saúde pela incorporação ou não de tecnologias no SUS.

Por se tratar de uma área virtual recente, esta ainda apresenta algumas fragilidades, que podem ser 
contornadas em médio prazo. Algumas propostas para 2007 são: a implantação de ferramenta para ava-
liação da satisfação do usuário; a disponibilização de suas versões completas nos idiomas inglês e espa-
nhol; a utilização de ferramentas de comunicação em tempo real, como chats e conferências; a criação 
de comunidades e fóruns de discussão e a ampla divulgação dos eventos realizados e a realizar em ATS, 
como forma de proporcionar um acompanhamento dos egressos destes eventos.

No conjunto, a área virtual de ATS atende adequadamente às necessidades de divulgação e dissemi-
nação das atividades da CG-ATS, divulgando as pesquisas e ações em saúde e ampliando os canais de di-
vulgação e comunicação.

grupo de trabalho Permanente em ats: gt-ats

O Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde (CCTI/MS), instituído pela 
Portaria n.º 1.418, de 24 de julho de 2003 (BRASIL, 2003), possui como atribuição a definição de dire-
trizes e a promoção da avaliação tecnológica, visando à incorporação de novos produtos e processos pe-
los gestores, prestadores e profissionais de serviços no âmbito do SUS. Devido a esta atribuição, em no-
vembro de 2003, conforme registrado em ata de reunião, foi criado pelo CCTI/MS o Grupo de Trabalho 
Permanente em Avaliação de Tecnologias em Saúde (GT-ATS), com o objetivo de: 1) definir prioridades 
de estudos em ATS de interesse para o SUS; 2) propor diretrizes metodológicas em ATS no âmbito do 
Ministério da Saúde; 3) cuidar da qualificação de recursos humanos em ATS; e 4) cuidar de atividades 
de disseminação e promoção do uso dos resultados. Este grupo é constituído por representantes das Se-
cretarias de Atenção à Saúde (SAS/MS), de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS), de 
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SGTES), de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e Executiva (SE) e 
pelas Agências de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de Saúde Suplementar (ANS).
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Em 2006, foram realizadas nove reuniões ordinárias do GT-ATS, com freqüência média de 70% do to-
tal de membros. É apresentado a seguir um breve resumo das atividades desenvolvidas, conforme os ob-
jetivos primários do grupo.

A partir da instituição da Comissão de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Citec) e do fluxo para 
incorporação de tecnologias, no âmbito do SUS, pela Portaria GM n.° 152/2006, o Decit absorveu a prer-
rogativa de realização de estudos em ATS aliada a seus aspectos logísticos, como tipologia, modelagem, 
prazo e método de financiamento. Sob intercessão do GT-ATS, foi possível aprimorar e pactuar os crité-
rios de priorização para realização de estudos em ATS, apresentados no Anexo E.

No âmbito do GT-ATS, com o objetivo de instrumentalizar o Ministério da Saúde na avaliação dos 
produtos apresentados em suas cooperações técnicas, foi pactuada também a elaboração de três diretri-
zes metodológicas para estudos em ATS – pareceres técnico-científicos, revisões sistemáticas e avaliações 
econômicas em saúde. Esta recomendação foi resultado da participação dos membros do grupo de tra-
balho na “Oficina de Prioridades de Pesquisa em Saúde – Editais Temáticos”, realizada em março de 2006 
em Brasília/DF.

Visando ampliar a capacidade de produzir conhecimentos para qualificar as decisões no âmbito 
da gestão pública, foram realizados, com participação do GT-ATS e com financiamento do Decit, 
dois cursos em Medicina Baseada em Evidências, e promovido um curso de pós-graduação 
(especialização e mestrado), com área de concentração em Gestão de Tecnologias em Saúde.

Resultado de um esforço conjunto da Anvisa, ANS e SCTIE/MS, e fruto das discussões no GT-ATS, 
o Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Brats) reforça a relevância do trabalho de-
senvolvido neste grupo. Espera-se que o Brats, coordenado pela Anvisa, seja o início da disseminação do 
conceito de ATS entre os gestores e profissionais da área. No ano de 2006, foram produzidas duas edi-
ções:

Entecavir para o tratamento da hepatite B crônica;•	
Alfadrotrecogina para o tratamento da sepse grave.•	

Uma análise preliminar das reuniões que ocorreram em 2006 (13.ª–21.ª) revela o amadurecimento 
das áreas envolvidas. A estratégia de elaborar uma agenda anual de reuniões, assim como identificar e 
discutir temas inovadores e de grande interesse para o grupo, mostrou-se efetiva. Entre as ações a serem 
desenvolvidas em 2007, destaca-se 1) a definição de ferramentas para mapeamento do horizonte tecno-
lógico, 2) a validação de métodos econométricos produzidos nas áreas técnicas do Ministério da Saúde, 
3) a implantação da PNGTS, 4) e de instrumentos de disseminação de resultados de ATS para gestores e 
usuários.

3.5 ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO DE REDE DE 

APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM 

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE
Pós-graduação em gestão de tecnologias em saúde

As ações em ATS estão pautadas nas estratégias da PNCTIS intituladas aprimoramento da capacidade 
regulatória do Estado e formação de recursos humanos no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação em Saúde . A partir dos princípios da PNCTIS, foi elaborada a Política Nacional de Gestão de Tec-
nologias em Saúde que possui como diretriz, entre outras, o apoio ao fortalecimento do ensino e da pes-
quisa em gestão de tecnologias em saúde. O principal objetivo desta é incentivar a formação de recursos 
humanos em diversas modalidades e áreas do conhecimento envolvidas nas fases do ciclo de vida das 
tecnologias.

Em 2006, o Decit honrou o compromisso de capacitar recursos humanos e lançou termo de referên-
cia descrito no anexo do Ofício-Circular n.° 1/Decit/SCTIE/MS (Anexo F) para instituições de ensino e 
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pesquisa interessadas em apresentar propostas para realização de Curso de Especialização ou de Mestra-
do Profissional, com área de concentração em Gestão de Tecnologias em Saúde, a ser ministrado no bi-
ênio 2007/2008.

O objetivo da pós-graduação foi capacitar técnicos de nível superior do Ministério da Saúde e agên-
cias deste, das secretarias estaduais, municipais e do Distrito Federal e de unidades hospitalares próprias, 
em nível de mestrado profissional – área de concentração: Gestão de Tecnologias em Saúde – ou especia-
lização em Gestão de Tecnologias em Saúde. 

As instituições interessadas que enviaram propostas atenderam aos seguintes requisitos quanto ao 
Proponente/Coordenador/Equipe, a saber:

instituições de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, integrando, preferencialmente, •	
grupos consolidados de diferentes regiões do país;
instituições com mestrados profissionais e especialização credenciados no Conselho •	
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Pesquisa – Capes, ou em processo de 
credenciamento;
experiência comprovada na área de avaliação de tecnologias em saúde, avaliação eco-•	
nômica ou em gestão de tecnologias de saúde;
o Coordenador do Curso de Mestrado deverá possuir título de doutor, e o coordena-•	
dor do curso de especialização deverá possuir minimamente o de mestre.

No intuito de analisar as propostas recebidas e consideradas elegíveis, foi formado um comitê de aná-
lise, em maio de 2006. Os participantes do comitê avaliaram todas as propostas segundo critérios pré-es-
tabelecidos pelo Decit, em conformidade com o termo de referência. 

O comitê de análise das propostas foi composto pelos seguintes participantes: Maura Pacheco 
– Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); José Alfredo Gomes Áreas – Membro do Conselho da 
Capes/Ministério da Educação; Alexandre Lemgruber – Anvisa; Pubenza Castellanos – SCTIE/MS; Thaís 
Campos Ribeiro – SGETS/MS; Vinícius Pawlowski Queiróz – DAE/SAS/MS; Márcia Motta – Decit/
SCTIE/MS; Fernanda Laranjeira – Decit/SCTIE/MS; Hellen Miyamoto – DAF/SCTIE/MS; Ricardo Vidal 
– DES/SCTIE/MS.

O Decit recebeu um total de 16 propostas, sendo sete para mestrado e nove para especialização. 
A primeira etapa da seleção das propostas para realização dos cursos de mestrado profissional e 
especialização em Gestão de Tecnologias em Saúde foi a pré-seleção das instituições com base nos 
critérios de elegibilidade em conformidade com os pré-requisitos especificados no Ofício-Circular n.° 1/
Decit/SCTIE/MS. Foram classificados seis projetos de mestrado e cinco projetos de especialização, que 
seguiram para análise na segunda etapa. Os projetos não incluídos na segunda etapa não atenderam aos 
critérios de elegibilidade.

As instituições selecionadas e os estados de abrangência para o mestrado profissional e para a especia-
lização em gestão de tecnologias em saúde estão descritos, respectivamente, no Quadro 25 e Quadro 26.

Quadro 25 – instituições selecionadas e abrangência preferencial das propostas para mestrado profis-
sional – área de concentração: gestão de tecnologias em saúde – Decit, 2006

instituição abrangência

Faculdade de medicina/UFRGS – Programa 
de Pós-Graduação em Epidemiologia Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Centro Paulista de Economia da 
Saúde – CPES – Unifesp São Paulo e Espírito Santo

Instituto de Medicina Social (IMS) – UERJ Rio de Janeiro e Minas Gerais

continua
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instituição abrangência

Centro Cochrane do Brasil – Unifesp  Distrito Federal, Amazonas, Acre, Rondônia, 
Roraima, Amapá, Pará e Tocantins

Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz) 

Distrito Federal, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Goiás

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Quadro 26 – instituições selecionadas e abrangência preferencial das propostas para especialização 
em gestão de tecnologias em saúde – Decit, 2006

instituição abrangência

Instituto de Saúde Coletiva – UFBA Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais Minas Gerais, Espírito Santo

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

O total orçamentário investido na pós-graduação pela SCTIE/MS, considerando-se cinco instituições 
para ministrarem o mestrado e duas para a especialização, foi de, aproximadamente, R$3.000.000,00 (três 
milhões de reais). O orçamento geral considerou teto de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para mes-
trado profissional e de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para especialização. 

Em junho de 2006 realizou-se reunião intitulada “Oficina de Pactuação das Propostas do Curso de Es-
pecialização do Mestrado Profissional em Gestão de Tecnologias em Saúde”, que contou com a presença 
dos coordenadores dos cursos de pós-graduação e de gestores do Ministério da Saúde. O objetivo da reu-
nião foi discutir o perfil dos candidatos, os produtos esperados dos participantes, o orçamento, os crité-
rios de aceite e desempate, a minuta do edital para seleção dos alunos (Anexo F), a minuta do termo de 
compromisso (Anexo G) e a minuta do fôlder para divulgação da pós-graduação (Anexo H). 

Em julho de 2006, a Finep disponibilizou abertura de link para as instituições de ensino cadastrarem 
seu projeto de pós-graduação. Após o cadastro dos projetos houve liberação do recurso financeiro. 

Em novembro de 2006 foi realizada a reunião “Pós-graduação em gestão de tecnologias em saúde – 
avaliação pré-curso”. O objetivo da reunião foi definir critérios de desempate dos candidatos, harmonizar 
cronograma de trabalho e refinar o conteúdo programático. 

As etapas do cronograma foram cumpridas com êxito e o curso terá início no dia 20 de janeiro de 
2007 (ou de acordo com o programa da instituição). Programou-se, para o final do ano de 2007, a reali-
zação de uma oficina de acompanhamento de um ano após o início pós-graduação.

Pretende-se que o elo gerado entre as instituições de ensino e pesquisa e os gestores, na preparação e 
no desenvolvimento deste curso de pós-graduação, possa colaborar para a formação da Rede Brasileira 
de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats).

curso introdutório de Medicina baseada em evidências (Mbe)

O componente de formação de recursos humanos é essencial para qualificar e aprimorar capacidade de 
decisão no sistema de saúde. O curso introdutório de Medicina Baseada em Evidências (MBE) foi coorde-
nado pelo Dr Robespierre Ribeiro e teve como objetivo orientar e treinar profissionais da área da Saúde na 

continuação
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elaboração de sua conduta baseada em evidências científicas. Visou também oferecer noções de epidemio-
logia clínica, bioestatística e microeconômica, orientar e treinar quanto à metodologia de buscas e interpre-
tação crítica da literatura científica na área da Saúde. Em relação ao conteúdo programático, o curso abor-
dou princípios e racionalidade de Medicina Baseada em Evidências (MBE), noções essenciais de epidemio-
logia clínica e bioestatística visando à análise crítica de literatura, análise crítica da literatura (como ler um 
artigo científico), noções básicas de microeconômica em saúde (análises de custo-benefício, custo-efetivi-
dade/utilidade), uso da internet na pesquisa bibliográfica e estratégias de busca em site especializado. 

O Decit ofereceu 40 vagas e obteve a participação de 38 (trinta e oito) alunos, pois dois alunos desisti-
ram devido ao compromisso profissional. Foram treinados 14 técnicos da Anvisa, 21  da SCTIE/MS, um 
da SVS/MS, três da SAS/MS e um da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A avaliação geral do curso 
foi favorável ficando 100% dos alunos de acordo com os objetivos do curso. O conteúdo programático 
do curso somando-se os critérios “muito adequado” e “adequado” foi considerado satisfatório por 93% 
dos alunos (Gráfico 5). No entanto, no quesito avaliação do tempo destinado ao curso, 60% avaliou como 
inadequado o que nos direcionará a uma reavaliação do tempo para as próximas edições do curso. 

gráfico 5 – avaliação do conteúdo programático de curso de Medicina baseada em evidências (Mbe)  
Decit, 2006

AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO DO CURSO MBE – 2006
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Fonte: Decit/SCTIE/MS.

curso em avaliação de tecnologias em saúde – saúde baseada em evidências

O Curso em Avaliação de Tecnologias em Saúde – Saúde Baseada em Evidências – 1.ª edição foi pro-
movido pelo Decit em colaboração técnica com o Centro Cochrane do Brasil, carga horária de 40 horas, 
nos dias 9, 10, 11 e 13 de outubro de 2006 nas dependências da Fiocruz/Brasília. O objetivo foi de infor-
mar e sensibilizar dirigentes ou técnicos que trabalhem com regulação, controle e avaliação em saúde, ci-
ência e tecnologia em saúde, economia da saúde, serviços de saúde em nível primário, secundário e terci-
ário e que atuem  na administração direta, fundações e agências vinculadas ao Ministério da Saúde, sobre 
o uso de revisões sistemáticas da literatura como instrumento de gestão para a tomada de decisão.

A capacitação de curta duração visa também promover uma cultura da prática baseada em evidências 
e da avaliação de tecnologias em saúde em todos os níveis do SUS, e a sensibilização de atores desse siste-
ma, bem como apoiar políticas de uso racional das tecnologias em saúde.

O curso teve como público-alvo gestores de saúde, com formação superior, que trabalhem em ativida-
des relacionadas à avaliação e tomada de decisões sobre seleção e aquisição das tecnologias em saúde, em 
especial medicamentos e equipamentos, do Ministério da Saúde e de instituições públicas afins. Foi exi-
gido um mínimo de 80% de freqüência para obtenção do certificado. 
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As inscrições foram enviadas através de correio eletrônico juntamente com uma ficha elaborada para 
este fim, a qual foi distribuída juntamente com o Memorando de Divulgação do Curso n.° 005/2006. A 
ficha continha informações relativas à formação acadêmica; experiência profissional, cargo do candidato 
na referida instituição e relato sintético de suas principais atividades. A seleção dos candidatos foi reali-
zada por meio da análise das fichas de inscrição pelo Decit.

O Decit ofereceu 40 vagas e recebeu 79 inscrições. Em função da demanda foram selecionados 46 
participantes, sendo que os candidatos oriundos da Região Norte receberam diárias e passagens do Decit 
para participarem do curso. A Região Norte enviou profissionais do Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA, da Universidade Federal de Roraima, da Secretaria Executiva 
de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará e da Fundação de Medicina Tropical do 
Tocantins/Hospital de Doenças Tropicais.

O Ministério investiu cerca de R$31 mil (trinta e um mil reais), sendo R$15.000,00 (quinze mil reais) 
com passagens, R$10.000,00 (dez mil reais) com alimentação e R$6.100,00 (seis mil e cem reais) relati-
vos ao pagamento de diárias para hospedagem e deslocamento para os profissionais enviados pela Região 
Norte e corpo docente.

Ao final, 45 profissionais participaram do curso, com a seguinte distribuição entre as áreas: um da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar; um da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; dois 
do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá; 11 da Secretaria de Atenção à 
Saúde; 16 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos; um da Secretaria-Executiva; um 
da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do estado do Pará; dois da Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa; cinco da Secretaria de Vigilância em Saúde; duas da Secretaria de Es-
tado de Saúde de Tocantins; um da Universidade Federal de Roraima; um da Universidade de Brasília e 
um da Universidade Federal do Amapá.

capacitação de técnicos do Decit em curso de Medicina baseada em evidências – McMaster

A Coordenação-Geral de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CG-ATS), que é responsável pela coor-
denação, promoção e difusão das tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), propôs a reali-
zação de um curso de Medicina Baseada em Evidências para capacitar técnicos do Decit. 

O conceito de Prática Clínica Baseada em Evidência surgiu no final da década de 70 quando um gru-
po de epidemiologistas clínicos da Universidade McMaster, liderados pelos Drs. David Sackett, Brian 
Haynes, PeterTugwell e Victor Neufeld, planejaram a publicação de uma série de artigos descrevendo 
regras básicas necessárias para a Análise Crítica de uma Evidência Científica. Tais séries foram publica-
das no início de 1981 no Canadian Medical Association Journal e tinham por objetivo instigar a análise 
crítica, a beira do leito, de processos assistenciais sugeridos pela literatura médica. Na década de 90, Dr 
Gordon Guyatt deu continuidade ao trabalho inicialmente desenvolvido pelo Dr. David Sackett e adotou 
como missão o treinamento de profissionais de saúde na prática clínica baseada em evidência. Tal trei-
namento abrangia as diversas áreas de assistência à saúde tais como medicina, enfermagem, farmácia e 
gestão de saúde pública e privada. 

Este conhecimento vem sendo exercitado e transmitido pela Universidade McMaster nos últimos 30 
anos na forma de workshops internacionais, seguindo a metodologia de aprendizado baseado em proble-
ma através de trabalhos em pequenos grupos.

O curso escolhido para capacitar os técnicos do Decit foi o 1.° Workshop de Prática Clínica Baseada 
em Evidências, promovido pelo Centro de Estudos e Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco (Procep) e Uni-
versidade McMaster.

O objetivo geral do curso foi fortalecer o “Saber Médico” através da aplicação sistematizada dos con-
ceitos de Prática Clínica Baseada em Evidência, no modelo de aprendizagem baseada em problema, de-
senvolvendo a capacidade de identificação da melhor evidência científica disponível para tomada de de-
cisão clínica e gerencial. 
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Os objetivos específicos do curso foram:

aplicar os conceitos de Prática Clínica Baseada em Evidência de forma crítica e siste-•	
mática nos domínios de terapia; dano; diagnóstico; prognóstico; revisão sistemática; 
guidelines; tomada de decisão clínica e gerencial; regras de predição clínica e análise 
econômica;
identificar os principais métodos para a busca da melhor evidência científica disponível, •	
utilizando as seguintes ferramentas de busca na internet: PubMED; Ovid e SciELO;
desenvolver métodos de ensino e aprendizagem, utilizando o modelo de aprendizagem •	
baseada em problema;
capacitar em análise crítica dos projetos de pesquisa realizados ou publicados;•	
capacitar em gerenciamento em saúde baseado em evidência;•	

capacitar em análise crítica dos estudos de análise econômica em saúde baseada •	 em 
evidência.

O Decit investiu R$56.000,00 no aperfeiçoamento de dez técnicos, por intermédio da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep).

Foram selecionados para participar do workshop técnicos do departamento que atuassem direta ou 
indiretamente com Avaliação de Tecnologias em Saúde. Nesse sentido, foram convidados seis técnicos da 
Coordenação-Geral de Avaliação de Tecnologias em Saúde e quatro técnicos das demais coordenações, 
que pudessem atuar como referência e contato em ATS em suas coordenações.

O workshop teve duração de seis dias (de 30 de julho a 4 de agosto de 2006), utilizando um sis-
tema de imersão para garantir dedicação integral, totalizando uma carga horária de 50 horas. 

O evento contou com a contribuição de tutores internacionais e facilitadores nacionais. Os tutores in-
ternacionais têm conhecimento em medicina e epidemiologia clínica e são membros do “Evidence Based 
Medicine Working Group” da McMaster University.

O workshop consistiu de sessões de pequenos e grande grupo e horários para estudos individuais. 

Os técnicos do Decit participaram nas sessões de pequeno grupo no Módulo de Análise Econômi-
ca e Gestão de Saúde, que contou com os seguintes tutores e facilitadores: Victor Montori, MD – Mayo 
Clinic; Helena Cramer, MD, MSc – Pró-Cardíaco; Denizar Vianna, MD, Ph.D. – UFRJ/Unifesp; Otávio 
Berwanger, D.Sc. – UFRGS.

Nessas sessões foram utilizados estudos de casos de interesse do departamento, que haviam sido so-
licitados anteriormente pelo Procep ao Decit. Os estudos de casos foram formulados pelos técnicos da 
CG-ATS e abordaram os seguintes temas:

efetividade e custo-efetividade da utilização da terapia com células-tronco para cardio-•	
patias no Sistema Único de Saúde;
incorporação de tecnologia para neurocirurgia em hospital público de urgência;•	
realização de testes de amplificação e detecção de ácidos nucléicos (NAT) para HIV e •	
HCV na triagem laboratorial de doadores da Hemorrede Nacional;
utilização do folato como agente coadjuvante no tratamento de pacientes com desor-•	
dens depressivas;
utilização do Sistema de Infusão Contínua – Bomba de Insulina – para pacientes por-•	
tadores de diabetes mellitus tipo 1 em atendimento ambulatorial;
uso da Tomografia por Emissão de Pósitrons no câncer gástrico: judicialização em um •	
município brasileiro;
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uso do Rituximabe no tratamento do Linfoma Difuso de Grandes Células B: pressão •	
por incorporação tecnológica em um hospital de referência brasileiro.

Os técnicos do Decit que participaram do workshop avaliaram o curso por meio de uma ficha de ava-
liação, sendo este considerado adequado pela maioria dos participantes, principalmente nos pontos: me-
todologia do curso, aproveitamento do conteúdo para prática, tutores e integração do grupo. 

O curso atendeu o objetivo principal do Decit em capacitar seus técnicos na área de Avaliação de Tec-
nologias em Saúde, visando qualificar e aprimorar a capacidade de decisão no sistema de saúde. 

O 1.° Workshop de Prática Clínica Baseada em Evidências – Módulo de Avaliação Econômica e Ges-
tão em Saúde foi adequado para atender o compromisso do Decit na busca das melhores evidências cien-
tíficas da literatura, para serem tomadas como base nas decisões sobre a atenção à saúde e para o aprovei-
tamento do seu conteúdo para a prática profissional de seus participantes.

Após o curso, foi formado entre os técnicos do Decit um grupo de estudo, com um encontro semanal, 
para dar continuidade aos estudos e aplicar os novos conhecimentos na prática diária. A proposta é de que 
sejam avaliados criticamente os estudos recebidos por encomenda e demais estudos de interesse em ATS.

Pretende-se, em 2007, implementar um programa de educação permanente com a participação dos 
instrutores e monitores participantes do workshop. O objetivo é manter os técnicos aptos e atualizados na 
interpretação e avaliação de evidências científicas.

rede ats

Pensando em promover o contato entre os diversos setores envolvidos em ATS no âmbito do SUS, foi 
criada, em 2003, a Rede Eletrônica de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rede ATS). A Rede nasceu da 
iniciativa do Decit com o objetivo de disponibilizar um canal de comunicação para disseminar informa-
ções sobre o tema aos egressos das oficinas e cursos promovidos.

A Rede ATS visa estimular a integração entre os profissionais e o intercâmbio de artigos, reportagens e 
avisos sobre eventos relacionados ao tema. Pela viabilidade técnica, atualmente a comunicação é feita por 
mensagens eletrônicas, com o cadastro de 200 participantes.

No decorrer de 2006, destacaram-se os seguintes temas na Rede ATS:

alfa alglucosidase no tratamento da doença de Pompe (•	 Food and Drug Administration);
analgésicos tópicos (•	 Bandolier);
análise estatística das recomendações em ATS (•	 International Journal of Technology Assess-
ment in Health Care);
anecortave, elortinibe e lantanum (•	 Australian Prescriber);
anticorpos monoclonais humanos no tratamento da leucemia linfocítica aguda •	
(EMEA);
ATS e atenção nutricional (BMC);•	
ATS na prática clínica e organizacional (•	 International Journal of Technology Assessment 
in Health Care);
avaliação de tecnologias diagnósticas (•	 British Medical Journal);
avaliação de tecnologias em saúde na Europa (Organização Mundial da Saúde);•	
bortezomibe, gadoxetato, eflornitina e posaconazol (•	 Australian Prescriber);
celecoxibe no tratamento da dor na osteoartrite ena artrite reumatóide (AHFMR);•	
clofarabina no tratamento da leucemia linfoblástica aguda (EMEA);•	
combinação de analgésicos (•	 Bandolier);
como organizar um sistema de gestão de tecnologias em saúde (Organização Mundial •	
da Saúde);
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condroitina para cistite intersticial (•	 Canadian Agency for Drugs and Technologies in 
Health);
contra-indicação da gatifloxacina em pacientes diabéticos (•	 Food and Drug Adminis-
tration);
contra-indicação da prometazina em crianças menores de 2 anos (•	 Food and Drug Ad-
ministration);
custo-efetividade da prevenção da depressão na atenção primária (•	 British Journal of 
Psychiatry);
Custo-efetividade e custo-utilidade de antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos •	
da recaptação de serotonina e lofepramina (British Journal of Psychiatry);
custo-utilidade de tratamento psicológico breve para depressão e ansiedade (•	 British 
Journal of Psychiatry);
danos hepáticos severos pelo uso de telitromicina (•	 Food and Drug Administration);
dasatinibe no tratamento da leucemia linfoblástica aguda (EMEA);•	
dasatinibe no tratamento da leucemia mielóide crônica (EMEA);•	
decitabina no tratamento da leucemia mielóide aguda (EMEA);•	
deferasivox, betaepoetina e vacinas para rotavírus (•	 Australian Prescriber);
denufosol para o tratamento de fibrose cística (EMEA);•	
dez lições para avaliação de tecnologias baseada em evidências (•	 Journal of American 
Medical Association);
diclofenaco e dano cardíaco (•	 Journal of American Medical Association);
dispositivos de assistência ventricular esquerda (•	 European Heart Journal);
donepezil, rivastigmina, galantamina e memantina para doença de Alzheimer (NC-•	
CHTA);
eficácia, efetividade e riscos da insulina inalada para pacientes portadores de diabetes •	
mellitus (1.° Super-Congresso em Diabetes);
eplerenona para infarto agudo do miocárdio (NPS);•	
etinia e reações adversas a medicamentos anti-hipertensivos (•	 British Medical Journal);
exubera – insulina inalável (EMEA/•	  Food and Drug Administration);
ezetimibe associado a sinvastatina para dislipidemias (NPS);•	
febuxostato na prevenção dos ataque de gota (•	 Canadian Agency for Drugs and Techno-
logies in Health);
fenofibrato para dislipidemias (NPS);•	
fluoxetina para depressão de crianças e adolescentes (EMEA);•	
fontes de informação para a prática da Medicina Baseada em Evidências (UBC);•	
galantamina para doença de Alzheimer (CMAJ);•	
heparina no tratamento de fibrose cística (EMEA);•	
hepatotoxicidade com o uso de bosentana (•	 Food and Drug Administration);
hidrocortisona no tratamento da insuficiência adrenal (EMEA);•	
hormônio da paratireóide no tratamento da osteoporose em mulheres pós-menopausa •	
(EMEA);
ibuprofeno associado ao ácido acetilsalicílico (•	 Food and Drug Administration);
imexona no tratamento do câncer do ovário (EMEA);•	
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impacto da ATS em uma rede de hospitais (•	 International Journal of Technology Assess-
ment in Health Care);
infliximabe e adalimumabe na artrite reumatóide (•	 Journal of American Medical Asso-
ciation);
influência comercial no conteúdo de jornais médicos (•	 British Medical Journal);
influência na escolha de métodos de avaliação em ATS (•	 International Journal of Tech-
nology Assessment in Health Care);
influência na seleção de pacientes em ensaios clínicos randomizados (•	 Trials);
inibidores de bomba de prótons (•	 Canadian Coordination Office for Health Technology 
Assessment);
introdução de novas intervenções médicas em sistemas de saúde (•	 British Medical Journal);
lentes intra-oculares acomodativas para catarata relacionada com a idade (•	 Canadian 
Agency for Drugs and Technologies in Health);
levamisol no tratamento da síndrome nefrótica (EMEA);•	
levosimendana na cirurgia cardíaca (•	 Annals of Thoracic Surgery);
lumiracoxibe e moxonidina (•	 Australian Prescriber);
manejo da espondilite aquilosante (•	 Annals of Rheumathologic Diseases);
metemoglobinemia associado ao uso de •	 spray de benzocaína (Food and Drug Admi-
nistration);
métodos probabilísticos para avaliação econômica de tecnologias em saúde (•	 Gac Sanit);
me-too aumentam o custo da atenção à saúde (•	 Therapeutics Initiative);
micofenolato mofetil no tratamento da psoríase (•	 Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health);
mini-ATS para gestores hospitalares e secretarias de saúde (DACEHTA);•	
modelo de rastreamento de câncer cervical (•	 European Journal of Public Health);
monitor de pressão arterial (•	 Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health);
neurotomia por radiofrequência para dor lombar (•	 Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health);
nilotinibe para o tratamento da leucemia mielóide crônica (EMEA);•	
opções de tratamento para disfunção erétil (VATAP);•	
padronização da insulina glargina (•	 Canadian Coordination Office for Health Technology 
Assessment);
PET e rede internacional de ATS (•	 International Journal of Technology Assessment in 
Health Care);
pioglitazona associada a metformina no tratamento do diabetes •	 mellitus tipo 2 
(EMEA);
pramipexola para o tratamento da Síndrome das Pernas Inquietas (EMEA);•	
problemas hepáticos ocasionados pela ximelagatrana (EMEA);•	
produção ambulatorial em oncologia no SUS (Coordenação de Programas de Pós-•	
graduação em Pesquisa/UFRJ);
retorno às atividades normais, incluindo trabalho, duas semanas após infarto agudo do •	
miocárdio (American Journal of Cardiology);
reutilização de produtos médicos (Anvisa);•	
risco continuado de meningite bacteriana em crianças com implante coclear (•	 Food and 
Drug Administration);
roboxistaurina no tratamento da retinopatia diabética (•	 Canadian Agency for Drugs 
and Technologies in Health);
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síndrome da serotonina (•	 Food and Drug Administration);
sitaxentana no tratamento da hipertensão pulmonar (EMEA);•	
stents•	  recobertos versus stents convencionais em intervenções coronarianas (McMaster 
University);
tacrolimus no tratamento da doença de Crohn (•	 Canadian Agency for Drugs and Tech-
nologies in Health);
testosterona transdérmica no tratamento das disfunções sexuais psicogênicas (EMEA);•	
tilagirnina no tratamento do choque cadiogênico (EMEA);•	
tomografia computadorizada e imagem por ressonância magnética: análise econômica •	
(Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health);
toxicidade renal e eventos isquêmicos com o uso de aprotinina (•	 Food and Drug Admi-
nistration);
transferência embrionária única ou dupla (•	 Human Reproduction);
tratamento invasivo de doença arterial coronária estável (•	 International Journal of Tech-
nology Assessment in Health Care);
ulceração vasculítica e gangrena com o uso de hidroxiuréia (•	 Food and Drug Administration);
ultra-sonografia obstétrica de rotina em grávidas de baixo risco (Secretaria Estadual de •	
Saúde de Minas Gerais);
vacina contra rubéola (EMEA);•	
vacina de prevenção a gastroenterite por rotavírus (•	 Food and Drug Administration);
vacina falsificada contra gripe (Anvisa);•	
vacinas e antivirais na gripe aviária (•	 European Respirory Journal);
vandetanibe para o tratamento de carcinoma medular da tireóide (EMEA);•	
vareneclina no tratamento do tabagismo (•	 Food and Drug Administration);
vieses em estudos de custo-efetividade (•	 British Medical Journal).

De modo geral, a Rede ATS funciona de maneira unilateral, pois somente o Decit encaminha aos par-
ticipantes textos e artigos relacionados ao tema, além disso, esta não atuou, até o momento, como espaço 
concreto de troca de experiências. Esse fato ocorre, provavelmente, devido à alta rotatividade dos profis-
sionais que participam da rede e do incipiente processo de uso de redes eletrônicas. Em 2007, propõe-se: 
1) a sistematização da metodologia adotada para a busca de informações a serem disponibilizadas; 2) a 
padronização e síntese do conteúdo em português visando maior interatividade e compreensão da infor-
mação disponibilizada; e 3) pesquisas periódicas de satisfação dos usuários da Rede ATS.

cooperação internacional

O Brasil, por intermédio do Decit, foi inscrito oficialmente International Network of Agencies for 
Health Technology Assessment – INAHTA, em maio de 2006, por iniciativa da CG-ATS. A participação na 
INAHTA possibilita um maior intercâmbio de informações e experiências em ATS no contexto mundial. 

A INAHTA é uma Rede Internacional de Agências para Avaliação de Tecnologias em Saú-
de, fundada em 1993, que agrega cerca de 45 agências de 22 países, com o objetivo de coope-
rar com a difusão de informações e estudos na área de ATS. Com sede na Suécia, a rede possui en-
tre seus membros agências das Américas Latina e do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia.

A participação na INAHTA, no ano de 2006, demandou da coordenação geral de ATS atualização 
constante do banco de dados em ATS. A alimentação de dados para a INAHTA consistiu em: 1) enviar os 
títulos das revisões sistemáticas já realizadas, os respectivos resumos e o parecer da equipe da CG-ATS 
em relação aos resultados fornecidos pelas revisões sistemáticas; 2) enviar análises de 30 estudos na lín-
gua inglesa; 3) divulgar os instrumentos de disseminação de estudos e atividades em ATS; 4) divulgar o 
resumo executivo do relatório de gestão; 5) participar dos serviços e dos grupos de discussão realizados 
pela INAHTA.
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Disseminação do trabalho institucional do Decit – cg-ats

seminário de Priorização de tecnologias em saúde – Mg

Em maio de 2006, aconteceu em Belo Horizonte o “Seminário de Priorização de Tecnologias em Saú-
de”, realizado nos dias 17 e 18 de maio de 2006. Este evento foi organizado pela Secretaria do Estado de 
Saúde de Minas Gerais, tendo como responsável o Dr Robespierre Costa Ribeiro. O seminário teve como 
objetivos: validar os critérios e a metodologia de priorização de estudos em ATS; definir prioridades de 
estudos em ATS e favorecer a construção do consenso técnico e político entre gestores e pesquisadores 
na definição de estudos em ATS.

O Decit foi convidado para esta discussão, por meio da CG-ATS, por ter elaborado os critérios de 
priorização de solicitação de estudos em ATS apresentados no evento. No seminário foram apresentados 
estes critérios, propostos pelo Decit, além de propostas de metodologias de consenso para aplicação des-
tes critérios de priorização pelos gestores de saúde.

O seminário foi apenas a primeira etapa do processo, que pretende reunir novamente os gestores de 
saúde do Estado de Minas Gerais com o intuito de definir prioridades para estudos em ATS no estado, 
por meio da utilização de tais critérios.

Visita técnica ao Ministério da saúde e envelhecimento australiano em canberra – austrália

O Decit, representado pela diretora Suzanne Jacob Serruya e pela coordenadora geral de ATS, Flávia 
Tavares Silva Elias, participou de visita técnica para intercâmbio de experiências entre o Medical Services 
Advisory Committee (MSAC), do Departamento de Saúde e Envelhecimento do Ministério da Saúde, 
e Envelhecimento Australiano, nos dias 29 e 30 de junho de 2006. A visita ocorreu em conjunto com a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

O MSAC possui como objetivo aconselhar o Ministro da Saúde e Envelhecimento sobre evidências de 
novas tecnologias e procedimentos em relação a sua segurança, efetividade, custo-efetividade e em que 
circunstância fundos públicos devem ser investidos.

3rd Annual Meeting Heath Technology Assessment International (HTAi), em Adelaide – Austrália

O Decit, representado pela diretora Suzanne Jacob Serruya e pela coordenadora geral de ATS, Flávia 
Tavares Silva Elias, participou do terceiro encontro anual de HTAi, que ocorreu de 2 a 6 de julho de 2006, 
em Adelaide, na Austrália. O encontro teve como objetivo compartilhar os resultados de estudos de ava-
liação de tecnologias em saúde dos diversos países. O Decit apresentou três trabalhos nesse evento, a sa-
ber: 1) avaliação de tecnologias e recursos aplicados por chamadas públicas – Brasil, Ministério da Saú-
de, 2004 e 2005; 2) avaliação de tecnologias em saúde: experiência institucional brasileira em 2005; e 3) 
política, ciência e tomada de decisão: o esforço Brasileiro. 

No dia 7 de julho de 2006, também em Adelaide, os representantes do Decit participaram da reunião 
anual dos membros da rede INAHTA. A reunião visou discutir a inserção de outros parceiros na rede, 
a comunicação interna, o impacto das avaliações para os serviços de saúde e usuários, a educação e o 
treinamento dos membros. Na mesma data, foi realizada vista técnica para intercâmbio de experiências 
com a Agência Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures – Surgical 
(ASERNIP-S), em Adelaide, Austrália. 

A ASERNIP-S é um órgão de ATS ligado ao Real Colégio Australiano de Cirurgiões, que tem 
a missão de prover avaliações de qualidade de tecnologias e técnicas cirúrgicas, novas e emer-
gentes, realizadas em tempo hábil. O seu objetivo maior da ASERNIP-S é aumentar a qualida-
de dos cuidados em saúde por meio da disseminação das pesquisas baseadas em evidência aos ci-
rurgiões, provedores de cuidados em saúde e consumidores, nacional e internacionalmente. En-
tre os serviços que a ASERNIP-S provê incluem-se: revisões sistemáticas (aceleradas), estabele-
cimento e facilitação de ensaios clínicos, identificação e avaliação de tecnologias e técnicas no-
vas e emergentes, por meio do escaneamento do horizonte, produção de guias de prática clínica. 
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Global Forum for Heath Research 

O Decit, representado pela diretora Suzanne Jacob Serruya e pelo assessor técnico da coordenação ge-
ral de ATS, Itajaí Albuquerque, participou do décimo Global Forum for Heath Research, que ocorreu no 
Cairo/Egito, de 29 de outubro a 2 de novembro de 2006. No evento foi apresentado trabalho em ATS com 
o título “Health Technology Assessment in Brazil: the Brazilian Public Health System experience”. O asses-
sor técnico supracitado recebeu passagem e diárias do comitê organizador do evento.

O Global Forum for Heath Research é um evento anual que visa definir as prioridades de pesquisa em 
saúde no cenário internacional. O evento reúne atores envolvidos com pesquisa em saúde – gestores, pes-
quisadores e população. O encontro possui também como objetivo debater lacunas críticas em saúde e 
estimular ações em benefício à saúde. 

1 ° seminário internacional para implementação da atenção farmacêutica no sus

O Decit representado pelo assessor técnico da Coordenação-Geral de ATS, Marcus Tolentino Silva, 
participou do 1.º seminário internacional para implementação da atenção farmacêutica no SUS: semean-
do o cuidado ao paciente e o uso racional dos medicamentos, que ocorreu em Brasília/Distrito Federal, 
de 24 a 27 de maio de 2006.

O seminário tem como objetivos: possibilitar o intercâmbio com diferentes experiências internacio-
nais de implantação da atenção farmacêutica; promover troca de experiências entre os grupos que desen-
volvem trabalhos em atenção farmacêutica no país; difundir a prática da atenção farmacêutica em áreas 
essenciais à saúde no país, bem como discutir a formação da rede nacional de investigação e prática da 
atenção farmacêutica para o SUS.

iii seminário internacional de economia da saúde – Mogi das cruzes/sP

Organizado pelo Centro Paulista de Economia da Saúde (CPES), a CG-ATS, representada pela coor-
denadora Flávia Elias, participou de duas mesas, apresentando as ações desenvolvidas pela área e a pro-
posta do documento da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS).

O evento teve sessão interativa, que demonstrou que cerca da metade do público era representante do 
setor privado de produtos e serviços para a saúde.

8 ° congresso brasileiro de saúde coletiva/11 ° congresso Mundial de saúde Pública

A CG-ATS, representada pela coordenadora Flávia Tavares Silva Elias e pelos assessores técnicos da 
CG-ATS, Marcus Tolentino Silva e Itajaí Albuquerque, apresentou quatro trabalhos nesse evento, a saber: 
1) Avaliação de Tecnologias em Saúde e os Editais de Fomento à Pesquisa em 2003/2005; 2) Avaliação de 
Tecnologias em Saúde: experiência institucional do Ministério da Saúde no ano de 2005; 3) O Fomento, a 
Pesquisa e a Formulação de Políticas de Saúde. Caminhos Cruzados? Como Se Encontram?; 4) Priorida-
des em Pesquisa X Programa Nacional de DST/Aids.

O tema do 8.º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11.º Congresso Mundial de Saúde Pública – 
Saúde Coletiva no Mundo Globalizado: rompendo barreiras sociais, econômicas e políticas – visou direcio-
nar o pensamento para construção de respostas frente aos grandes desafios no campo do desenvolvimen-
to social, da proteção e promoção da saúde, e da vida nos âmbitos nacional e internacional.

3.6 ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE
oficina de Prioridades de Pesquisa em saúde – editais temáticos

A Oficina de Prioridades de Pesquisa em Saúde, realizada em 8 e 9 de março de 2006, em Brasília, foi 
um grande evento organizado pelo Decit, com o objetivo de identificar demandas por estudos nas gran-
des áreas em saúde (editais temáticos) – Fármacos, Informação e Comunicação em Saúde, Gestão do 
Trabalho, Gestão da Educação, Kits Diagnósticos, Genética Clínica, Determinantes Sociais, Saúde da Po-
pulação Masculina, Saúde da População Negra, Saúde da Pessoa com Deficiência, Saúde da População 
Idosa e Avaliação de Tecnologias em Saúde.
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No grupo de discussão sobre Avaliação de Tecnologias em Saúde, participaram gestores, pesquisadores 
das diversas áreas de ATS (revisão sistemática, avaliação econômica, epidemiologia), profissionais de saúde, 
membros das agências do Ministério da Saúde e os membros do GT-ATS, conforme o quadro a seguir.

Quadro 27 – Participantes do grupo de discussão em ats por instituição  oficina de Prioridades de 
Pesquisa em saúde – Decit, 2006

Participantes inserção institucional Papel
Alexandre Lemgruber Anvisa Gestor/Pesquisador
Álvaro Nagib Atallah Unifesp Pesquisador
Ana Márcia Messeder DAF/SCTIE/MS Gestor
Cid Manso de Mello Vianna IMS/UERJ Pesquisador
Fernanda de Oliveira Laranjeira Decit Apoio
Flávia Tavares Silva Elias Decit Apoio
Haroldo Ferreira DES/SCTIE/MS Gestor
Hellen Harumi Miyamoto DAF/SCTIE/MS Gestor
Itajaí Albuquerque Decit Apoio
Luis Eugênio Souza Conasems Gestor
Marcus Tolentino Silva Decit Apoio
Luciana Reis Carpanez Anvisa Gestor
Marisa Maria Dreyer Breitenbach Inca Gestor/Pesquisador
Regina Maria Barbosa IS SES/SP Gestor
Alexandre Grangeiro IS SES/SP Gestor
Robespierre Q. Costa Ribeiro SES/MG Gestor/Pesquisador
Rosa Fernanda Ignácio DAF/SCTIE/MS Gestor
Rosimary Terezinha de Almeida ANS Gestor/Pesquisador
Saide Jorge Calil Unicamp Pesquisador
Sebastião Loureiro UFBA Pesquisador
Hamilton de Moura Ferreira Junior UFBA Pesquisador
Eliane Cortez SAS/MS Gestor
José Luis SAS/MS Gestor
Vinícius Queiroz SAS/MS Gestor

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

A metodologia adotada pelo grupo de trabalho de Avaliação de Tecnologias em Saúde foi, inicialmen-
te, um brainstorm, após o qual definiu-se que o Grupo de ATS não utilizaria a matriz combinada para 
definição de prioridades em pesquisa, proposta pelo Decit. Entendeu-se, portanto, que a metodologia da 
matriz não era aplicável à dinâmica do Grupo de ATS.

Previamente à Oficina de Prioridades, foi realizado um levantamento junto à Agenda Nacional de 
Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), a qual foi analisada verticalmente e, por meio de tal análi-
se, foram identificadas linhas de pesquisa em ATS em todas as subagendas de pesquisa em saúde. Após 
a discussão de idéias entre os participantes do grupo, definiu-se, em conjunto, algumas prioridades em 
ATS, tendo o grupo se baseado para isso na ANPPS. 

Os tópicos em ATS na ANPPS foram então analisados pelos participantes do Grupo de ATS e, junta-
mente com algumas linhas prioritárias identificadas a partir do brainstorm, chegou-se a algumas priori-
dades de pesquisa em ATS para 2006, que serão apontadas a seguir:
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Estruturação da Rede Brasileira de ATS (Rebrats):1. 
organização da rede por componentes temáticos.•	

Elaboração de guias metodológicos de ATS:2. 
avaliação econômica;•	
avaliação de risco e desempenho;•	
diretrizes clínicas;•	
revisão sistemática.•	

Desenvolvimento de um sistema de informação de estudos em ATS realizados no país.3. 
Foram também identificadas algumas atividades e atribuições prioritárias previstas para  Rebrats:

avaliação da efetividade de diretrizes clínicas;•	
estudos de variação terapêutica para hipertensão, diabetes, AVC e outros agravos pre-•	
valentes;
estudos de variação terapêutica para doenças de alto impacto orçamentário: oncologia, •	
TRS e outros;
avaliação econômica de tecnologias em saúde;•	
revisão sistemática de tecnologias em saúde;•	
estudos de efetividade ou de monitoramento das tecnologias pós-incorporação;•	
estudos de custo de doenças e tratamentos;•	
estudos de impacto orçamentário da incorporação de tecnologias no SUS;•	
avaliação de programas e políticas de saúde: grau de implantação, efetividade e custos;•	
programas de promoção da saúde;•	
estudos de difusão das tecnologias.•	

O Grupo de ATS na Oficina de Prioridades de Pesquisa em Saúde também determinou algumas reco-
mendações para o lançamento dos editais de pesquisas em ATS, entre as quais:

editais não competitivos buscando perfis complementares para formação da rede;•	
os temas específicos a serem avaliados serão tratados por instâncias já criadas por Por-•	
tarias do MS;
articular a Rede Brasileira de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino com a rede ATS;•	
definição de critérios para priorização de estudos em ATS.•	

avaliação econômica tipo custo-efetividade e custo-utilidade do uso da alfapeguinterferona no tra-
tamento dos genótipos 2 e 3 da hepatite viral crônica c

A hepatite crônica é um termo coletivo para uma síndrome clínica e patológica que tem várias cau-
sas, e é caracterizada por graus variados de necrose hepatocelular e inflamação. Entre as formas especí-
ficas das hepatites crônicas, a ocasionada pelo vírus B afeta aproximadamente 350 milhões de pessoas e 
a ocasionada pelo vírus C afeta cerca de 1% da população em geral, sendo, portanto, as principais causas 
de cirrose e carcinoma hepatocelular em todo o mundo. O tratamento das hepatites virais crônicas ob-
jetivam primariamente a supressão sustentada da replicação viral e melhora histológica hepática. Até o 
momento, não é possível determinar se os tratamentos disponíveis e emergentes podem curar as hepati-
tes virais ou prevenir cirrose, insuficiência hepática, câncer do fígado, ou transmissão viral em pacientes 
respondedores.

Considerando essa necessidade de avanço no conhecimento, o Ministério da Saúde – por meio do De-
partamento de Ciência e Tecnologia e do Departamento de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de 
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Vigilância em Saúde – promoveu, durante o ano de 2006, a construção do “Estudo de avaliação econômi-
ca tipo custo-efetividade e custo-utilidade da alfapeguinterferona no tratamento dos genótipos 2 e 3 da 
hepatite viral crônica C”.

Como pactuado no final de 2005, a estruturação multicêntrica desse estudo foi proposta junto a Rede Na-
cional de Pesquisa Clínica, em sua IV Reunião, considerando a expertise das instituições quem compõem a 
rede, a localização regional estratégica e os recursos já empregados na estruturação dessas unidades (cerca de 
R$15 milhões). A rede acordou a formação de um grupo de trabalho para o desenho do projeto, atualmente 
coordenado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Participam como centro âncora do projeto o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, a Rede Rio (Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz e Universidade Federal Fluminense), o Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, a Universidade Federal da Bahia e o Insti-
tuto Materno-Infantil Professor Fernandes Figueira. As demais instituições da Rede Nacional de Pesquisa 
Clínica participam como centros colaboradores do projeto. Com o envolvimento dos pesquisadores na ela-
boração da estrutura básica do protocolo de pesquisa, foi possível identificar o efetivo comprometimento 
das instituições com as necessidades do país e com as prioridades da Política Nacional de Saúde.

Em 2007, os resultados parciais do estudo já poderão subsidiar preliminarmente o Programa Nacio-
nal de Prevenção e Controle das Hepatites Virais. Espera-se que essa pesquisa, atividade pioneira no país, 
seja o início da constituição de uma massa crítica necessária aos processos de incorporação de novas tec-
nologias.

revisões sistemáticas

A revisão sistemática é um tipo de estudo secundário que facilita a elaboração de diretrizes clínicas, 
sendo extremamente útil para os tomadores de decisão na área de Saúde, entre os quais estão os médi-
cos e administradores de saúde, tanto do setor público como do privado. Elas contribuem para o plane-
jamento de pesquisas clínicas, por reunirem, de forma organizada, grande quantidade de resultados de 
pesquisas clínicas, e por auxiliarem na explicação de diferenças encontradas entre estudos primários que 
investigam a mesma questão. Uma revisão sistemática responde a uma pergunta claramente formulada 
utilizando métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas 
relevantes, e coletar e analisar dados de estudos incluídos na revisão. Os estudos primários (ensaios clí-
nicos aleatórios, estudos de acurácia, estudos coortes ou qualquer outro tipo de estudo) são selecionados 
por método sistemático e pré-definido.

O Decit contratou a Colaboração Cochrane, por meio do Centro Cochrane do Brasil, com a finalida-
de de realização de revisões sistemáticas e capacitação de profissionais e gestores do Ministério da Saúde. 
Esta contratação, no valor de R$500 mil, teve como objetivo sistematizar o uso de evidências científicas 
válidas na tomada de decisão sobre incorporação tecnológica, seguindo a tendência adotada há tempos 
pelos países desenvolvidos.

A Colaboração Cochrane é uma organização internacional cujos objetivos são preparar, manter e as-
segurar o acesso a revisões sistemáticas sobre efeitos de intervenções na área de Saúde. A seção brasileira, 
o Centro Cochrane do Brasil, é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos e sem fontes de 
financiamento internacionais, que tem por objetivo contribuir para o aprimoramento da tomada de de-
cisões em saúde, com base nas melhores informações disponíveis.

Foram selecionados 11 estudos de revisões sistemáticas da literatura para execução no âmbito da co-
operação Cochrane, a saber:

betagalsidade no tratamento da doença de Fabry;•	
etanercepte no tratamento da artrite reumatóide;•	
etanercepte no tratamento da psoríase grave;•	
infliximabe no tratamento da psoríase grave;•	
memantina no tratamento da doença de Alzheimer;•	
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pegvisomanto no tratamento da acromegalia;•	
piribidil no tratamento da doença de Parkinson;•	
sildenafila no tratamento da hipertensão pulmonar;•	
sildenafila no tratamento da hipertensão pulmonar secundária à esclerodermia;•	
laronidase no tratamento de mucopolissacaridose;•	
testes de amplificação e de detecção de ácidos nucléicos para HIV;•	
testes de amplificação e de detecção de ácidos nucléicos para o vírus da hepatite C.•	

De modo geral foram eleitas tecnologias que possuem pressão por incorporação no sistema de saúde. 
As revisões estão sendo desenvolvidas e provavelmente serão entregues até o primeiro semestre de 2007.

O desenvolvimento de metodologia apropriada para detecção de tecnologias a serem avaliadas junto 
às áreas técnicas do Ministério da Saúde, aliado aos critérios de priorização de estudos em ATS pactua-
dos juntos ao GT-ATS, permitirá uma agenda em 2007 com maior impacto nos processos de incorpora-
ção de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde.

elaboração de diretrizes metodológicas do Ministério da saúde para estudos em ats

A utilização de evidência de qualidade nos processos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) foi 
uma das principais recomendações da “Oficina de Prioridades de Pesquisa em Saúde – Editais Temáticos”, 
realizada em 8 e 9 de março de 2006. Nessa oficina, identificou-se a necessidade de elaboração de diretrizes 
metodológicas para estudos de Avaliação de Tecnologias em Saúde promovidos pelo Ministério da Saúde.

Para a realização de estudos em ATS, conta-se com alguns instrumentos e técnicas, entre eles os pare-
ceres técnico-científicos, as revisões sistemáticas e os estudos de avaliação econômica em saúde, os quais 
serão abrangidos pela série de diretrizes metodológicas para estudos em ATS do Ministério da Saúde. Es-
tas diretrizes vêm responder a uma necessidade em orientar e qualificar as demandas por estudos do Mi-
nistério da Saúde.

Os pareceres técnico-científicos são uma ferramenta de suporte à gestão e à decisão, baseada na mes-
ma racionalidade que envolve uma revisão sistemática, porém com execução e conteúdo mais simplifi-
cado. Embora envolvam, geralmente, uma revisão da literatura menos extensa e abrangente que uma re-
visão sistemática, sejam de execução e elaboração mais rápidas, os pareceres técnico-científicos devem 
representar um relato sistematizado e abrangente do conhecimento possível de ser fornecido neste con-
texto, contribuindo para qualificar as decisões a serem tomadas.

As revisões sistemáticas são um método de investigação científica, que busca reunir os resultados de 
múltiplos estudos primários utilizando-se de estratégias que limitam vieses e erros aleatórios. Essas es-
tratégias consistem em uma pesquisa ampla de todos os estudos relevantes e do uso de critérios explícitos 
e reprodutíveis na seleção e na avaliação críticas dos estudos identificados.

As avaliações econômicas compreendem um grupo de métodos utilizados na avaliação de tecnologias 
em saúde, que empregam técnicas analíticas formais para comparar propostas alternativas de ação, tanto 
em termos de seus custos como de suas conseqüências, positivas e negativas. Essas análises comparati-
vas ponderam os “valores” dos recursos aplicados e dos resultados obtidos, ajudando nas decisões sobre 
o uso dos recursos. De acordo com a forma como são mensuradas as conseqüências das tecnologias ou 
intervenções, a avaliação econômica pode ser dividida em quatro tipos principais de estudos: custo-mi-
nimização, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício.

As diretrizes para elaboração de estudos em ATS têm sua importância demarcada principalmente na 
ausência de publicações anteriores semelhantes no Brasil, além da inexistência de uma diretriz desse tipo 
no nível do Ministério da Saúde. Seu objetivo é contribuir para a padronização e qualificação dos pareceres 
e avaliações realizadas, tanto por pesquisadores externos quanto pelos próprios técnicos do Ministério. Es-
pera-se que a demanda por estes tipos de estudos se eleve, na medida em que a ATS vai se instituindo como 
um dos elementos a serem considerados no processo de incorporação de novas tecnologias no país.
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O documento tem como público-alvo técnicos do Ministério da Saúde e pesquisadores externos, que 
realizam estudos financiados pelo Ministério. Além desses, os gestores de todos os níveis do Sistema Úni-
co de Saúde (municipais, estaduais, federais e do Distrito Federal) e das demais esferas de governo envol-
vidos nos processos relacionados à incorporação e avaliação de tecnologias em saúde.

Nesse sentido pretende-se que as diretrizes venham a se somar aos vários esforços empreendidos para 
a estruturação e disseminação da Avaliação de Tecnologias em Saúde no Brasil.

O projeto para elaboração das diretrizes metodológicas para estudos em ATS do Ministério da Saúde 
iniciou-se com a apresentação da proposta do projeto no Grupo de Trabalho Permanente de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde (GT-ATS/
CCTI/MS). Logo após, procedeu-se à criação de grupos de trabalho, compostos de especialistas em Avaliação 
de Tecnologia em Saúde, Revisões Sistemáticas e/ou Avaliações Econômicas.

Ocorreram, então, como segundo passo do projeto, reuniões com os grupos de trabalho, em cada área 
de interesse. Participaram da 1.ª Reunião para Elaboração de Diretrizes Metodológicas para Revisões 
Sistemáticas e Pareceres Técnico-Científicos, realizada em 27/4/06, o seguinte comitê: Hellen Miyamoto 
(DAF/SCTIE/MS), Humberto Saconato (Centro Cochrane do Brasil), Rosângela Caetano (Instituto de 
Medicina Social/UERJ), Rosimary Almeida (ANS e UFRJ), membros do GT-ATS e membros da CG-ATS: 
Flávia Tavares Silva Elias, Marcus Tolentino Silva e Fernanda de Oliveira Laranjeira.

Participaram da 1.ª Reunião para Elaboração de Diretrizes Metodológicas para Estudos de Avaliação 
Econômica, realizada em 28/4/06, o seguinte comitê: Alexandre Lemgruber (Anvisa), Cid Manso Vianna 
(Instituto de Medicina Social/UERJ), Ricardo Vidal (DES/SCTIE/MS), Rosimary Almeida (ANS e UFRJ) 
e membros da CG-ATS: Flávia Tavares Silva Elias, Marcus Tolentino Silva e Fernanda de Oliveira Laran-
jeira.

Nessas reuniões, foram definidos os objetivos e princípios básicos para as diretrizes metodológicas 
para estudos em ATS do Ministério da Saúde, prazos e especialistas a serem convidados para as oficinas 
de consenso, assim como os elaboradores e revisores das propostas dos documentos:

Revisões Sistemáticas: Dr. Humberto Saconato e Dr. Álvaro Atallah, do Centro •	
Cochrane do Brasil.
Pareceres Técnico-Científicos: Dra. Rosângela Caetano, do Instituto de Medicina Social •	
da UERJ, e Dra. Fernanda de Oliveira Laranjeira, consultora técnica do Decit.
Estudos de Avaliação Econômica: Dr. Cid Manso de Mello Vianna e Dra. Rosângela •	
Caetano, do Instituto de Medicina Social da UERJ, e Dra. Maria Alícia Domingues Ugá, 
da Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz.

Após a primeira reunião, aconteceu no mês de julho a Oficina de Consenso para Elaboração das Dire-
trizes para Pareceres Técnico-Científicos e Revisões Sistemáticas, na qual as propostas de ambos os do-
cumentos contendo as diretrizes foram apreciadas por especialistas convidados. Todas as sugestões e crí-
ticas surgidas na Oficina de Consenso foram incorporadas, na medida do possível, aos documentos. As 
Diretrizes para Pareceres Técnico-Científicos foram finalizadas e estão disponíveis para consulta na área 
virtual de ATS. As Diretrizes e Revisões Sistemáticas estão em fase final de revisão.

Após o término da elaboração e revisão das Diretrizes Metodológicas para Revisões Sistemáticas, es-
tes documentos foram enviados para todos os participantes do grupo de trabalho e da oficina de consen-
so, como última fase de acréscimos, revisões e críticas.

Quanto às Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Estudos de Avaliação Econômica, após a 1.ª 
reunião, que definiu a estrutura, a metodologia de elaboração e os responsáveis por elaborar a propos-
ta, aconteceu uma 2.ª reunião do grupo de trabalho em agosto, onde a proposta do documento foi apre-
sentada para ser discutida e receber críticas, sugestões e acréscimos. Em novembro, ocorreu a Oficina de 
Consenso para elaboração destas diretrizes, na qual o documento final foi apresentado e recebeu críticas 
e sugestões dos especialistas convidados. Atualmente, o documento foi finalizado e está em fase de con-
sulta na área virtual de ATS.
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3.7 APOIO NO POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NAS 

QUESTÕES RELACIONADAS À AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE
Notas técnicas emitidas

Visando apoiar o processo de tomada de decisão do Ministério da Saúde, na área de avaliação de tec-
nologias em saúde, os técnicos da CG-ATS elaboraram, ao longo do ano de 2006, cerca de 15 notas técni-
cas e pareceres sobre tecnologias e outros temas, cujas demandas por incorporação, apoio à transferência 
de tecnologia ou apoio à pesquisa, chegaram à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
neste ano. A seguir, são citados os títulos de todas as notas técnicas e pareceres elaborados.

Análise econômica do Estudo Multicêntrico Randomizado de Terapia Celular em •	
Cardiopatias – EMRTCC;
Implantação de Laboratório de Avaliação e Caracterização de Insumos Farmacêuticos;•	
Incorporação tecnológica do interferon Alfa 2b humano recombinante;•	
Necessidade de ajuste tecnológico em etapas terapêuticas;•	
Financiamento de Projeto de Pesquisa e Expansão da Produção de Radiofármacos pelo •	
Ipen/Comissão Nacional de Energia Nuclear;
Aquisição do medicamento alfadrotrecogina para o pacote de otimização do tratamen-•	
to da sepse grave;
Uso de laronidase na terapia de reposição enzimática no tratamento das mucopolissa-•	
caridoses do tipo I;
Transferência da tecnologia de produção de insulina humana recombinante;•	
Consulta Pública n.º 92, de 21 de dezembro de 2005, sobre o Relatório de Informações •	
Econômicas na petição de registro ou revalidação de registro de produtos para a saúde;
Avaliação da disponibilidade de evidência científica sobre o enxerto matricial polime-•	
rizado poliglicólico, utilizado como enxerto arterial heterólogo;
Estudo Multicêntrico de Avaliação Econômica dos Tratamentos das Hepatites Virais •	
pela Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino;
Efetividade da Tomografia por Emissão de Pósitrons no reestadiamento pós-tratamen-•	
to de câncer gástrico, fundamentado em anormalidades dos marcadores tumorais CEA 
e CA 19-9, sem evidência de foco tumoral na endoscopia digestiva alta, na colonosco-
pia e na tomografia computadorizada;
Relatório do Projeto Avaliação Tecnológica da Tomografia de Emissão de Pósitrons (PET);•	
Parecer sobre a eficácia e segurança da vacina contra o papiloma vírus humano (HPV);•	
Importa fácil;•	
Plano Diretor da Anvisa.•	

Participação da cg-ats na comissão de incorporação de tecnologias em saúde – citec

A Comissão de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Citec), coordenada pela Secretaria de Aten-
ção à Saúde (SAS/MS), é um órgão de instância colegiada e de natureza permanente, instituído pela Por-
taria GM n.° 152, de 19 de janeiro de 2006. Essa comissão tem o objetivo de avaliar as solicitações de in-
corporação de tecnologias, em consonância com as necessidades sociais em saúde e de gestão do SUS, e 
da saúde suplementar.

A comissão é composta por membros das Secretarias de Atenção à Saúde, de Ciência, Tecnologia e In-
sumos Estratégicos, e de Vigilância em Saúde, além das Agências Nacionais de Vigilância Sanitária e de 
Saúde Suplementar.

A suplente do representante da SCTIE/MS na Citec é a coordenadora da CG-ATS do Decit, Flávia Ta-
vares Silva Elias. O Decit também participa da Citec por meio do Grupo Técnico Assessor (GTA) da co-
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missão, do qual uma das técnicas da CG-ATS faz parte. Tal grupo existe para assessoramento no proces-
so de incorporação tecnológica e no desenvolvimento e monitoramento das diretrizes e dos protocolos 
assistenciais e terapêuticos, do SUS e da saúde suplementar.

No ano de 2006, aconteceram 14 reuniões da Citec, com o comparecimento de representantes de to-
dos os órgãos integrantes da comissão.

Nas reuniões, foi discutida a atualização da Portaria n.° 152, que instituiu a Citec, devido a alguns pon-
tos discordantes desta entre seus membros. Além da portaria, foi elaborado e discutido também o regi-
mento da comissão, o qual causou grande discussão entre os membros, que chegaram a uma versão final 
aprovada em novembro de 2006.

Outros pontos abordados nas reuniões plenárias da Citec foram: o fluxo de incorporação de tecnolo-
gias em saúde; as etapas do processo de demanda por incorporação de tecnologias no SUS; as competên-
cias e os fatores relacionados ao funcionamento do GTA; os procedimentos para atuação do GTA, como 
formulários de solicitação de incorporação de medicamentos e de tecnologias em geral, diretrizes para a 
elaboração de pareceres dos membros do GTA e glossário; critérios de priorização para incorporação de 
tecnologias em saúde.

Além disso, ao longo do ano foram apresentadas na Citec algumas tecnologias tidas como passivas 
nos órgãos membros da comissão, isto é, demandas por incorporação que antes da comissão chegavam 
diretamente às secretarias e áreas técnicas do Ministério da Saúde e que precisavam de decisão imediata. 
A este tipo de demanda, foi permitido um trâmite especial dentro da comissão, antes que todo o proces-
so de solicitação de incorporação de tecnologias fosse implementado. Algumas tecnologias discutidas ao 
longo de 2006 na comissão foram:

etanercepte e adalimumabe para o tratamento da artrite reumatóide: estes medicamen-•	
tos foram aprovados para incorporação no SUS, condicionada à equiparação de preços 
com os medicamentos já utilizados para o tratamento;
infliximabe e etanercepte para tratamento da espondilite ancilosante: retirado da pauta •	
devido ao fato dos medicamentos não possuírem registro na Anvisa para esta indica-
ção;
cabergolina para tratamento da hiperprolactinemia: incorporada para esta indicação •	
mediante a apresentação de estudos de impacto financeiro do exame de macroprolac-
tina, necessário para o acompanhamento dos pacientes;
etanercepte e efalizumabe para tratamento sistêmico da psoríase grave: suspenso da •	
pauta devido à necessidade de novos estudos;
deferiprona para tratamento da sobrecarga de ferro: aprovada para incorporação no •	
SUS como segunda linha de tratamento, condicionada à reavaliação após um ano, con-
siderando neste caso todas as alternativas. Deverá ser realizado um estudo de efeti-
vidade, por instituto de pesquisa independente, e também deverão ser solicitados à 
indústria dados sobre efeitos adversos;
interferon peguilado para o retratamento da hepatite C;•	
stents•	  recobertos com medicamentos para tratamento de doença arterial coronária;
estatinas como prevenção de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares e renais: •	
aprovadas para incorporação no SUS para todas as indicações propotas;
entecavir e adefovir para tratamento da hepatite B;•	
laronidase para tratamento da mucopolissacaridose tipo I;•	
betagalsidase para tratamento da doença de Fabry.•	

O Decit e o GT-ATS são os responsáveis pela demanda e qualificação de pesquisas que subsidiam as 
atividades da Citec.

Espera-se, no ano de 2007, que o processo de solicitação de incorporação de tecnologias em saúde e de 
recebimento das demandas externas pela Citec já esteja em funcionamento. Assim o GT-ATS será o res-
ponsável direto pelo recebimento, pela avaliação e elaboração de pareceres sobre as demandas, tendo o 
Decit participação essencial em todas estas etapas.
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4 DIFUSÃO DOS AVANÇOS CIENTÍFICOS E TECNOLóGICOS

4.1 REESTRUTURAÇÃO DO SITE (SÍTIO)
objetivo

Transformar o site do Decit numa área de conteúdo dentro do Portal do Ministério da Saúde. 

atividades desenvolvidas

Representação no conselho gestor de internet e intranet do MS;•	
Participação em reuniões com a coordenação do Portal do MS;•	
Migração dos dados do sítio do Decit para a nova área de conteúdo sobre ciência e •	
tecnologia dentro do Portal do MS;
Participação de dois técnicos em curso de capacitação no sistema Multissítios, para •	
inserção de dados no Portal.

resultados

Disponibilização de uma área de conteúdo sobre ciência e tecnologia dentro do Portal •	
do Ministério da Saúde para divulgação das ações do Decit.

Sempre que pertinente, os assuntos do Decit também estiveram na primeira página (principal) do 
Portal Saúde, a partir de articulação com a Ascom/MS.

4.2 PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
objetivo

Disseminar as ações desenvolvidas pelas coordenações do Decit.

atividades desenvolvidas

Produção de livreto institucional do Decit nos idiomas português, inglês e espanhol •	
para atender às demandas de eventos nacionais e internacionais;
Confecção de •	 posters e banners sobre as atividades do Decit para exposição em eventos; 
Publicação da pesquisa sobre Fluxos de Recursos Financeiros para a Pesquisa e Desen-•	
volvimento em Saúde no Brasil (2000 – 2002);
Produção de fôlder sobre a área técnica de Avaliação de Tecnologias em Saúde;•	
Produção de fôlder para divulgação de especialização e mestrado na área de Gestão de •	
Tecnologias em Saúde;
Produção de material de divulgação do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia •	
para o SUS – 2006: fôlder, cartaz, livro comemorativo pelos cinco anos da iniciativa e 
CD-ROM contendo os resumos dos trabalhos;
Produção do CD-ROM, processo de definição de Prioridades de Pesquisa em Saúde •	
nos idiomas português, inglês e espanhol; 
Publicação da segunda edição das publicações: livro Saúde no Brasil: Contribuições •	
para a Agenda de Prioridades; Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
em Saúde; e Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde – as duas últimas, 
inclusive, também nos idiomas inglês e espanhol;
Produção de boletins internos sobre ações do Decit, enviados quinzenalmente, via cor-•	
reio eletrônico, a todos os profissionais da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde.
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Produção de boletins informativos com os resultados da Oficina de Prioridades de Pes-•	
quisa em Saúde, realizada pelo Decit em março de 2006, e da Oficina de Prioridades de 
Pesquisa em Doenças Negligenciadas, realizada pelo Decit, em abril de 2006;
Criação do sítio temporário (•	 hot site) www.saude.gov.br/decitmaisdois, com informa-
ções sobre o evento Decit + 2, incluindo a identidade visual para as aplicações no 
material gráfico do evento.

resultados

Maior alcance e eficácia na divulgação das ações do departamento, inclusive com um retorno muito 
positivo por parte dos principais públicos-alvo (gestores e pesquisadores).

4.3 TRADUÇÕES DE DOCUMENTOS
objetivos

Divulgar as ações realizadas pelo Decit e as experiências de ciência e tecnologia em •	
saúde realizadas no Brasil, para a comunidade internacional;
Viabilizar o acesso à informação produzida pela comunidade científica internacional, •	
tais como metodologia e estratégias de trabalho de interesse para o Brasil;
Auxiliar no intercâmbio com a comunidade científica internacional.•	

atividades desenvolvidas

Seleção, tradução e revisão do material traduzido.•	

resultados

O departamento traduziu e/ou revisou os 26 documentos relacionados no quadro a •	
seguir:

Quadro 28 – relação de documentos traduzidos, por título e idioma  Decit, 2006

Documento original Português inglês espanhol Formato da 
Publicação

Política Nacional de Ciência, Tecnologia 
e Inovação em Saúde – PNCTIS X X Livro

Agenda Nacional de Prioridades de 
Pesquisa em Saúde – ANPPS X X Livro

The Combined Approach Matrix – a priority-
setting tool for Health Research (Global Forum) X X Livro

Fluxos de Recursos Financeiros para Pesquisa e 
Desenvolvimento em Saúde no Brasil – 2000/2002 X X Livro

Prioridades de Pesquisa em Saúde X X CD-ROM
Prioridades de Pesquisa em Saúde X X Livro
Diretrizes para o Programa Pesquisa
Para o SUS – PPSUS

X Livro

Fôlder Decit 2006 X X Livreto

Boletim Entecavir – ATS X X Jornal 
impresso
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Documento original Português inglês espanhol Formato da 
Publicação

Documentos referentes à área virtual da ATS:
1- Página introdutória da área virtual da ATS 
2- Participação do Decit na INAHTA  
3- Links relevantes em ATS 
4- O que é ATS? 
5- Quadro dos funcionários 
6- Apresentação da Política de Gestão TS 
7- Grupo permanente de trabalho em ATS 
8- Capacitação em RH 
9- Divulgação da Pós-graduação

X X

Seções 
temáticas 
contidas 
na página 
eletrônica da 
SCTIE/MS

Documentos referentes à Política Nacional de 
Gestão de Tecnologias em Saúde 
1- Portaria GM n.º 2.510, de 19 de dezembro de 
2005 
2- Consulta Pública referente à Portaria n.º 
2.480/GM de 13 de Outubro de 2006

X X Documento 
Impresso

Documentos técnicos da área de ATS:
1- Diretrizes Metodológicas para Estudo em ATS
2- Diretrizes Metodológicas para 
Pareceres Técnico-científicos

X X Documento 
Impresso

Documentos técnicos de Biossegurança X X Documento 
Impresso

Artigos publicados na seção Informes 
Institucionais da Revista de Saúde Pública da 
ENSP/USP: 
1- Da política à ação institucional: prioridades de 
pesquisa no Ministério da Saúde, v. 40, n. 3, 2006 
2- Estudos e Pesquisas em Saúde – Programa de 
Pesquisa para o SUS – PPSUS, v. 40, n. 6, 2006

X Artigo

Informe de la primera reunión de organización 
del Seminario Latino-Americano de 
Ciencia y Tecnología en Salud

X Artigo

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

4.4 APOIO À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
objetivo

Incentivar, a partir de apoio financeiro, a disseminação de novos conhecimentos e dos avanços cientí-
ficos e tecnológicos na área da Saúde.

atividades desenvolvidas

Celebração de convênio (R$256.720,00) com a Revista de Saúde Pública da Universi-•	
dade de São Paulo.
Produção e envio periódico de artigos divulgando as ações do Decit para a seção •	
Informes Técnicos Institucionais.
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resultados

Divulgação das ações do Decit na seção Informes Técnicos Institucionais da Revista.•	

4.5 APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS EM SAÚDE
objetivos

Viabilizar e facilitar a difusão de novos conhecimentos e tecnologias que apresentem •	
aplicabilidade no Sistema Único de Saúde;
Garantir maior intercâmbio científico entre pesquisadores, gestores e usuários na área •	
da Saúde;
Aumentar a visibilidade do Ministério da Saúde junto à comunidade técnico-científica •	
e à sociedade;
Promover o reconhecimento e a valorização dos atores técnico-científicos que atuam •	
no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias em saúde.

atividades desenvolvidas

Elaboração e lançamento de chamada pública semestral (investimento de R$ 2 milhões);•	
Recebimento e julgamento das propostas; a demanda de solicitação de apoio foi de 194 •	
propostas na primeira chamada e de 154 na segunda, totalizando 348 propostas, com 
financiamento de um total de 46 eventos nas duas chamadas.

Resultados

Divulgação da atuação do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos e do Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde, como agente sensibilizador 
e apoiador de ações técnico-científicas.

Quadro 29 – relação de projetos selecionados na 1 ª chamada Pública de apoio a eventos científicos 
em saúde – Decit, 2006

evento instituição Data Valor apoiado 
(r$) Local

I Congresso Pan-
Amazônico de Urgência e 
Emergência em Pediatria

Sociedade Amazonense 
de Pediatria

5 a 8 
de abr. 45.000,00 Manaus/AM

Seminário Avaliação em 
Saúde, Gênero e Eqüidade Instituto de Saúde 8 a 12 

de abr. 50.000,00 São Paulo e 
Campinas/SP

XV Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia

Sociedade Brasileira 
de Geriatria e 
Gerontologia

6 a 9 de 
jun. 49.660,00 Goiânia/GO

8.º Congresso Brasileiro 
de Medicina de Família 
e Comunidade

Sociedade Brasileira de 
Medicina de Família 
e Comunidade

14 a 18 
de jun. 50.000,00 São Paulo/SP

VI Encontro Nacional de Ass. 
de Pais e Portadores de Lesões 
Labiopalatais e/ou Deficiências 
Auditivas e II Encontro da 
Rede Nacional de Ass. de 
Pais e Portadores de Fissuras 
Lábiopalatais (Rede PROFIS)

Hospital de Reabilitação 
de Anomalias 
Craniofaciais

6 e 7 
de jul. 5.365,00 Bauru/SP

continua
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continua

evento instituição Data Valor apoiado 
(r$) Local

VII Congresso Nacional 
da Rede Unida

Rede Unida de 
Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 
em Saúde

15 a 18 
de jul. 30.000,00 Curitiba/PR

10.° SENADEn – Seminário 
Nacional de Diretrizes para a 
Educação em Enfermagem

Associação Brasileira 
de Enfermagem

9 a 12 
de ago. 50.000,00 Brasília/DF

XXII Congresso Brasileiro 
de Neurologia

Academia Brasileira 
de Neurologia

19 a 23 
de ago. 49.972,00 Recife/PE

Globalização, acesso 
ao medicamento e 
proteção ao cidadão

Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde

21 a 25 
de ago. 50.000,00 Rio de 

Janeiro/RJ

VIII Congresso Brasileiro de 
Saúde Coletiva e XI Congresso 
Mundial de Saúde Pública

Associação Brasileira 
de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva 
– Abrasco

21 a 25 
de ago. 50.000,00 Rio de 

Janeiro/RJ

Fórum Internacional de Educação 
de Técnicos em Saúde

Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim 
Venâncio

21 a 25 
de ago. 40.849,80 Rio de 

Janeiro/RJ

Congresso Mundial de Farmácia 
e Ciências Farmacêuticas

Conselho Federal 
de Farmácia

25 a 31 
de ago. 50.000,00 Salvador/BA

61.º Congresso da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia

Sociedade Brasileira 
de Dermatologia

6 a 10 
de set. 49.500,00 Curitiba/PR

XIX Congresso Brasileiro 
de Citopatologia

Sociedade Brasileira 
de Citopatologia

5 a 9 
de set. 50.000,00 Brasília/DF

II Congresso Internacional de 
Psicopatologia Fundamental e 
VIII Congresso Brasileiro de 
Psicopatologia Fundamental

Associação 
Universitária 
de Pesquisa em 
Psicopatologia 
Fundamental

7 a 10 
de set. 50.000,00 Belém/PA

X Congresso Brasileiro 
de Controle de Infecção e 
Epidemiologia Hospitalar

Associação Brasileira 
dos Profissionais em 
Controle de Infecção 
e Epidemiologia 
Hospitalar

11 a 15 
de set. 50.000,00 Porto 

Alegre/RS

XIX Congresso Brasileiro 
de Nutrição – alimentação e 
nutrição nas metas do milênio

Associação Brasileira 
de Nutrição

12 a 15 
de set. 50.000,00 São Paulo/SP

Simpósio Internacional de 
Pesquisa Básica e Aplicada 
sobre Células-Tronco

Instituto do Milênio de 
Bioengenharia Tecidual

14 a 16 
de set. 49.950,00 Salvador/BA

II Seminário Nacional 
de Vigilância, Prevenção 
da Violência e Promoção 
da Cultura da Paz

Fundação de Estudos 
e Pesquisas em 
Administração

19 a 21 
de set. 50.000,00 Brasília/DF

Seminário da Região Norte 
em Saúde Mental. Panorama 
Atual: repensando fazeres e 
construindo novas práticas

Universidade Federal 
do Amazonas

19 a 21 
de set. 45.000,00 Manaus/AM

continuação
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evento instituição Data Valor apoiado 
(r$) Local

XIX Simpósio de Plantas 
Medicinais do Brasil

Sociedade Brasileira 
de Plantas Medicinais

19 a 22 
de set. 49.911,00 Salvador/BA

I Simpósio de Ensino e 
Pesquisa em Ciências 
Biomédicas e Saúde Pública

Universidade 
Estadual do Pará

27 a 29 
de set. 48.569,00 Belém/PA

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Quadro 30 – relação de projetos selecionados na 2 ª chamada Pública de apoio a eventos científicos 
em saúde – Decit, 2006

eventos instituição Data Valor apoiado 
(r$) Local

XXII Congresso Brasileiro 
de Reprodução Humana

Sociedade Brasileira de 
Reprodução Humana

4 a 7 de 
out. 47.300,00 Curitiba/PR

XXIX Simpósio Internacional 
de Ciências do Esporte

Centro de Estudos 
do Laboratório de 
Aptidão Física de 
São Caetano do Sul

5 a 7 de 
out. 46.962,00 São Paulo/SP

33.º Congresso Brasileiro 
de Pediatria

Sociedade de Pediatria 
de Pernambuco/Soc. 
Brasileira de Pediatria

6 a 11 
de out. 50.000,00 Recife/PE

38.° Congresso Brasileiro 
de Farmacologia e 
Terapêutica Experimental

Sociedade Brasileira 
de Farmacologia 
e Terapêutica 
Experimental – SBFTE

17 a 21 
de out. 50.000,00 Ribeirão 

Preto/SP

A Universidade e o SUS: 
novo modelo de gestão dos 
complexos universitários 
de atenção à saúde

Fundação de 
Apoio à Pesquisa e 
Extensão – Fapex

26 a 28 
de out. 35.210,00 Salvador/BA

XXII Reunião de Pesquisa 
em Doença de Chagas 
e Leishmanioses

Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro

27 a 29 
de out. 30.000,00 Uberaba/MG

2.º Reunião de Estudo de 
Sobrevida de Câncer na 
América Latina (LatINCare I)

Fiotec – Fundação para 
o desenvolvimento 
científico e tecnológico 
em saúde

3 a  4 de 
nov. 26.512,00 Goiânia/GO

29.º Congresso Brasileiro de 
Hematologia e Hemoterapia 
– HEMO 2006

Sociedade Brasileira 
de Hematologia 
e Hemoterapia

3 a 6 de 
nov. 50.000,00 Olinda/PE

3.º Seminário Violência 
e Juventude

Universidade 
de São Paulo

5 a 8 de 
nov. 22.546,00 São Paulo/SP

Demandas de CT&I na 
Área de Saúde: empresas de 
base tecnológica, fármacos 
e insumos estratégicos

Universidade Federal 
de Pernambuco

6 e 7 de 
nov. 31.000,00 Recife/PE

I Simpósio Regional Norte 
da Associação Brasileira 
de Farmacognosia

Sociedade Brasileira 
de Farmacognosia

9 a 11 
de nov. 38.015,00 Macapá/PA

XIII Congresso Médico 
Amazônico

Sociedade Médico-
Cirúrgica do Pará

11 a 15 
de nov. 49.999,00 Belém/PA

continua

continuação
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eventos instituição Data Valor apoiado 
(r$) Local

14.° Congresso Latino-
Americano de Nutrição

Sociedade Latino-
Americana de Nutrição

12 a 16 
de nov. 50.000,00 Florianópolis/

SC

Fórum Ciência e Sociedade Fiocruz – Diretoria 
Regional de Brasília

20 a 22 
de nov. 42.723,96 Brasília/DF

Mostra iconográfica 70 anos 
de Instituto Evandro Chagas

Instituto Evandro 
Chagas

27 a 29 
de nov. 49.500,00 Ananindeua/

PA
Encontro Pró-Rede 
Panamazônica de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde

Fundação 
Oswaldo Cruz

28 a 30 
de nov. 50.000,00 Manaus/AM

Seminários avançados: 
vetores, doenças tropicais 
e biotecnologia

Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia

29 nov. a 
02 dez. 50.000,00 Manaus/AM

Efetividade do 
Desenvolvimento em Saúde: 
experiências exitosas na 
América Latina e Caribe

Núcleo de Estudos 
de Políticas Públicas 
–Universidade 
Estadual de Campinas

30 nov. 
a 2 dez. 49.525,00 São Paulo/SP

I Fórum Nacional de Pesquisa 
Clínica: o papel da pesquisa 
clínica na otimização de 
recursos em saúde

Fundação Faculdade 
de Medicina da 
Universidade 
de São Paulo

2 de fev. 25.340,00 São Paulo/SP

Primeira Escola Latino-
Americana de Verão 
em Epilepsia

Universidade Federal 
de São Paulo

4 a 14 
de fev. 35.000,00 São Paulo/SP

Simpósio em Trabalho 
Infantil e Saúde

Instituto de Saúde 
Coletiva – UFBA

8 e 9 de 
mar. 50.000,00 Salvador/BA

III Encontro Nacional de 
Educação Popular e Saúde

Fundação de Apoio 
Institucional ao 
Desenvolvimento 
Científico e 
Tecnológico da 
Universidade Federal 
de São Carlos – 
FAI/UFSCAR

9 a 11 
de mar. 42.940,00 São Carlos/SP

VIII Encontro Nacional 
de Profissionais em 
Pesquisa Clínica

Sociedade Brasileira 
de Profissionais 
em Pesquisa 
Clínica – SBPPC

17 de 
mar. 50.000,00 São Paulo/SP

Novas Tecnologias na Área do 
Genoma Humano: avanços e 
consequências para a saúde

Projeto Ghente 
- Fiocruz

22 e 23 
de mar. 37.323,00 Rio de 

Janeiro/RJ

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

continuação
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4.6 OBSERVATóRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE
antecedentes 

A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) dedicou um eixo estraté-
gico para a difusão dos conhecimentos científicos e a estruturação das informações necessárias ao moni-
toramento da área.

Com o objetivo de responder às demandas técnicas e políticas emergentes, o Decit estabeleceu uma 
cooperação técnica com a Fiocruz para criar um sistema de informação capaz de acompanhar e avaliar o 
processo de fomento em todas as suas etapas – desde o processo de construção colegiada dos editais até a 
divulgação dos resultados de pesquisa, em estreita sintonia com os marcos políticos que balizam as ações 
do Decit, a ANPPS e a PNCTIS. 

 O projeto do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde prevê a concepção de uma 
ferramenta estratégica de gestão, monitoramento e avaliação dos projetos de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção em Saúde (CTIS), financiados por órgãos governamentais, não-governamentais e instituições afins. 
O objetivo é fornecer subsídios para o fortalecimento de um sistema nacional de CTIS e articular os di-
versos setores produtivos, aproximando o fazer científico às necessidades do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Pretende-se, também, com esta iniciativa consolidar uma rede de atores envolvidos nos processos 
de fomento à pesquisa, considerando os parceiros institucionais como o CNPq e a Finep, do Ministério 
de Ciência e Tecnologia (MCT), a Unesco, as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) e secretarias esta-
duais de saúde e outras parcerias afins e sociedade em geral.

Tendo em vista a complexidade do projeto, adotou-se a estratégia de dividi-lo em módulos que serão 
oportunamente implantados. O primeiro encontra-se em andamento e refere-se à construção do Núcleo 
de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (NICTIS).

objetivos

O NICTIS compreende um sistema informatizado de dados relativos às ações financiadas no âmbito 
do Decit e de seus parceiros institucionais. O núcleo deverá relacionar dados das pesquisas apoiadas com 
recursos do SUS, dados socioeconômicos, demográficos e epidemiológicos de outros sistemas já existen-
tes, como o da Sala de Situação em Saúde da Secretaria-Executiva, do DATASUS e do IBGE, além de for-
necer informações para o acompanhamento e a avaliação das ações de CTIS no âmbito do SUS. Outra fi-
nalidade é criar a ferramenta “mesa de trabalho” para o monitoramento interno das ações de fomento do 
departamento. A divulgação das ações de CTIS também integra o projeto e encontra-se em andamento.

Do ponto de vista operacional, caberá ao núcleo avaliar e acompanhar, por meio eletrônico, as pesqui-
sas fomentadas pelo Decit, interagindo com a base de dados do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS), 
administrado pelo DATASUS, e com a base de dados dos editais temáticos lançados em cooperação téc-
nica com o CNPq e a Finep. Serão produzidos relatórios de indicadores para contribuir no aperfeiçoa-
mento da gestão, na conseqüente disponibilização dos resultados de pesquisa para a ação política, assim 
como na indução seletiva de pesquisas prioritárias para o aperfeiçoamento de políticas públicas. 

A porta de entrada do sistema será o Portal do Observatório, que compreenderá ainda a divulgação dos 
programas e das iniciativas do Decit e dos parceiros referentes às ações de fomento, informações relevantes 
em ciência, tecnologia e saúde, bem como a repercussão dessas atividades na imprensa nacional. 

atividades desenvolvidas

A discussão sobre as variáveis para compor o instrumento de entrada de dados no sistema de infor-
mação e os indicadores suscitou a necessidade de ampliar e qualificar o debate, e incorporar atores com 
reconhecida experiência na área de CTIS para aperfeiçoar os instrumentos de referência para o projeto. 

O processo de elaboração dos instrumentos para operacionalização das ações do núcleo envolveu as 
equipes técnicas da Fiocruz e Decit. Detectaram-se e sistematizaram-se os conteúdos emergentes sobre 
as diferentes modalidades de fomento apoiadas pelo departamento e a complexidade contida em cada 
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uma das etapas do processo – da construção dos editais aos resultados das pesquisas. Também assumiu 
vulto a discussão em torno da validação preliminar dos indicadores, instância fundamental para o aper-
feiçoamento dos balizadores que nortearão o monitoramento das ações de fomento à pesquisa do Decit 
e parceiros. 

As principais fontes de informação para elaboração dos indicadores de fomento em CTIS do Decit são 
os processos de avaliação e seleção dos projetos, o conteúdo dos projetos – com leitura e codificação – e a 
definição de variáveis das pesquisas demandadas. Seguindo essa lógica de construção, foi possível obter 
um elenco de indicadores passíveis de correlação com as estratégias da PNCTIS, além de permitir a di-
vulgação das informações científicas produzidas pelos estudos. Os indicadores selecionados pelo depar-
tamento atendem ao propósito de auxiliar no processo de identificação de prioridades de pesquisa, dire-
cionar os estudos de produção científica e tecnológica e monitorar os investimentos às pesquisas.

Os coordenadores do departamento, as equipes técnicas do Decit e do NICTIS definiram e seleciona-
ram, a partir das diretrizes da Ripsa, os indicadores básicos e necessários para o sistema de avaliação e 
monitoramento das ações de fomento à pesquisa do Decit. Inicialmente foram realizadas reuniões inter-
nas para seleção, pactuação, validação e definição de cada indicador que passaram por um teste de con-
ceituação, uso, limitação, fonte e método de cálculo.

A construção do sistema de informação do NICTIS contou com a etapa de elaboração de um formu-
lário com o respectivo manual eletrônico. O formulário e o manual eletrônico são instrumentos elabora-
dos a partir dos indicadores definidos e que orientarão a entrada dos dados referentes aos projetos apoia-
dos pelo Decit, no período de 2003 a 2006, incluindo todas as agências de fomento parceiras.

A elaboração da proposta do formulário eletrônico partiu do levantamento das variáveis apresentadas 
nos formulários-padrão das agências de fomento – CNPq, Unesco, FNS, Finep, além das FAPs dos esta-
dos que integram o Programa Pesquisa para o SUS – agregando todas as informações em um documento 
encaminhado aos coordenadores do Decit, visando obter a seleção, avaliação e sugestão de outras variá-
veis que pudessem constar no novo instrumento de coleta de dados.

Finalizada essa etapa, foi elaborado um modelo de formulário eletrônico para entrada dos dados no 
sistema, seguido de uma fase de discussão e esclarecimento com os técnicos do Decit quanto à complexi-
dade e diversidade do processo de fomento conduzido pelo departamento. 

Para conferir a consistência e validar o novo instrumento, realizou-se oficina de trabalho com a parti-
cipação de 21 membros do Decit e dois consultores da Fiocruz, que consistiu em um pré-teste focado na 
funcionalidade da ferramenta, na inserção de variáveis adequadas ao acompanhamento das ações e na 
incorporação das contribuições do corpo técnico relativas à descrição e ao aperfeiçoamento do sistema. 

Diante da dificuldade de definir algumas variáveis, decidiu-se melhorar a conceituação, por meio de 
revisão bibliográfica e validação com o grupo de especialistas. Outro ponto que merece ser destacado 
nessa oficina é a oportunidade da equipe técnica ampliar seus conhecimentos no processo de fomento e 
se apropriar dos conteúdos dos projetos apoiados pelo Decit, otimizando, assim, a interlocução e troca 
de experiências.

Após a concepção final do formulário eletrônico, iniciou o trabalho de desenvolvimento do sistema 
pelos programadores contratados. Em seguida, iniciou a etapa de capacitação da equipe técnica do Decit 
na utilização da ferramenta, objetivando iniciar o processo de codificação das pesquisas financiadas pelo 
Decit e parceiros, nos anos de 2004 e 2005. Em paralelo, elaborou-se um manual de orientações para o 
correto preenchimento do formulário eletrônico que aparecerá na caixa explicativa de cada variável e a 
referência bibliográfica utilizada para definição das variáveis.

O formulário eletrônico apresenta 12 fichas identificadas por assuntos e suas variáveis se en-
contram categorizadas a fim de facilitar a consulta e a inserção dos dados pelos técnicos do Decit.

Com o propósito de colaborar com a construção de um sistema de informação ágil e funcional, elabo-
rou-se, ainda, a proposta do fluxo de filtro de busca, estabelecendo algumas variáveis como itens-chave 
para a execução de pesquisa de maneira rápida e eficiente. A concepção lógica do portal em questão é re-
presentada no esquema a seguir.
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Figura 5 – Fluxo de informação do projeto do observatório de ciência, tecnologia e inovação em 
saúde  Decit, 2006

 

 
Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Cabe registro para o atraso da liberação de recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos, 
contratação de pessoal e pagamento da equipe técnica da Fiocruz. Esse problema redundou em expressivas 
alterações no cronograma e no andamento do projeto e das dificuldades na execução do projeto.

Para assegurar a continuidade do NICTIS, priorizou-se, portanto, a realização de atividades que pres-
cindissem de recursos tecnológicos e financeiros. Nessa situação, as equipes trabalharam prioritariamen-
te na elaboração e adequação dos indicadores propostos de acordo com os padrões estabelecidos pela 
Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa (2002) e no conjunto de estratégias para a entra-
da de dados no sistema, migração dos dados do CNPq, consistência das variáveis e preparação da capaci-
tação direcionada ao corpo técnico do Decit. 

O Portal do Observatório de CTIS encontra-se em fase de teste e dispõe de informações básicas sobre 
cada um dos projetos apoiados, como tema, agenda de prioridade, modalidade de fomento (editais te-
máticos, descentralizados, multicêntricos ou por encomenda direta) e parceiros institucionais. O grande 
potencial dessa ferramenta é apresentar o cenário das ações de fomento apoiadas pelo Decit no contexto 
do SUS, por meio dos inúmeros cruzamentos dos indicadores da área com os bancos de dados seleciona-
dos. A implantação do Núcleo de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde funcionará, 
ainda, como porta de entrada para a repercussão de outras ações do Decit, como avaliação de tecnologias 
em saúde de interesse do gestor, prêmios de incentivo à comunidade científica, apoio a eventos técnico-
científicos em saúde, além de iniciativas voltadas ao aprimoramento da capacidade regulatória do Estado 
em CTIS nos campos da inovação tecnológica, biossegurança, bioética e biotecnologia.

O conceito adotado pelo portal reúne saúde, ciência, tecnologia e inovação – em sua ampla extensão vol-
tada ao campo da gestão pública e aplicabilidade junto ao SUS – deve estar inscrito na marca do observató-
rio. A iniciativa deverá considerar o módulo do NICTIS e abertura para acoplar módulos futuros na pers-
pectiva do conceito global de observatório. A identidade visual encontra-se em fase de finalização.
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resultados

a) construção de indicadores

Entre os resultados obtidos pelo NICTIS, destacam-se, como mais expressivos, o processo e o resulta-
do da construção da relação preliminar de indicadores para a área.

Como desdobramento, 32 indicadores foram sistematizados e classificados de acordo com as 
estratégias da PNCTIS. Das oito estratégias, duas se apresentam como os eixos condutores desse projeto 
– “Difusão dos avanços científicos e tecnológicos” e “Participação e fortalecimento do controle social’ – e 
seis foram contempladas com indicadores específicos. O resultado desse trabalho, que será mostrado a 
seguir, foi debatido com os consultores da Fiocruz.

Sustentação e fortalecimento do esforço nacional em ciência, tecnologia e inovação em •	
saúde:

recursos financiados por cada elemento de despesa; »
recursos financiados por fonte de financiamento; »
recursos em cada área técnica demandante; »
projetos financiados por área de atuação da instituição de vínculo do coordenador; »
projetos financiados por natureza jurídica da instituição de vínculo do coordenador; »
projetos financiados com participação de serviço de saúde nos arranjos institucionais; »
número médio de instituições envolvidas nos arranjos institucionais; »
projetos por categoria de julgamento; »
projetos financiados por ano da demanda; »
projetos financiados por edital; »
projetos financiados por área de conhecimento; »
projetos financiados por cada categoria da natureza da pesquisa; »
projetos financiados por categoria de tipo de pesquisa; »
projetos financiados que investigam grupos populacionais; »
projetos financiados por gênero do grupo estudado; »
projetos financiados por faixa etária do grupo estudado; »
projetos financiados por raça/cor do grupo estudado. »

Criação do sistema nacional de inovação em saúde:•	
projetos financiados com participação de empresas privadas nos arranjos institu- »
cionais;
razão de recursos financiados por empresas privadas como contrapartida. »

Construção da agenda nacional de prioridades de pesquisa em saúde: •	
projetos financiados por faixa de recurso do edital; »
projetos financiados por tema do edital; »
projetos financiados por classificação da ANPPS; »
projetos fin]anciados por interface com a ANPPS. »

Criação de mecanismos para superação das desigualdades regionais:•	
projetos financiados por área geográfica; »
projetos financiados que investigam uma área geográfica; »
projetos financiados por área geográfica de escopo do estudo. »
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Aprimoramento da Capacidade Regulatória do Estado e criação de rede nacional de •	
avaliação tecnológica:

projetos financiados por tipo de resultado esperado. »

Formação, capacitação e absorção de recursos humanos no sistema nacional de ciên-•	
cia, tecnologia e inovação em saúde, incentivando a produção científica e tecnológica 
em todas as regiões do país, considerando as características e as questões culturais 
regionais:

projetos financiados em cada categoria de qualificação dos coordenadores; »
projetos financiados por gênero do coordenador; »
projetos financiados por faixa etária do coordenador; »
projetos financiados com solicitação de bolsas; »
projetos financiados por tempo de formado do coordenador em relação à última  »
titulação.

b) ampliação da articulação e pactuação entre os parceiros

O processo de construção dos instrumentos para a implementação do núcleo contou com a realiza-
ção de reuniões sistemáticas com os técnicos que trabalham especificamente com as informações relati-
vas às respectivas modalidades de fomento. O esforço resultou na composição de um grupo permanen-
te composto por representantes de todas modalidades de fomento apoiadas pelo Decit. O grupo de tra-
balho vem discutindo e pactuando todas as questões demandadas pelo NICTIS, valendo destacar itens 
como o acesso às bases de dados das agências de fomento parceiras do Decit e a seleção dos indicadores 
para a área. possibilitou, ainda, um importante intercâmbio entre as equipes técnicas sobre o conjunto 
das ações desenvolvidas pelo departamento.

A construção do sistema estratégico de gestão e de seu banco de dados demandou intenso percurso de 
debates sistemáticos entre as equipes do Decit e da Fiocruz, bem como interlocução dessas com outros 
setores do próprio Ministério da Saúde, como o DATASUS, e outras instâncias governamentais, como 
CNPq e Finep do MCT. O resultado expressivo observado refere-se à ampliação da articulação assim 
como à construção da viabilidade do projeto, com destaque para:

CNPq – foi realizada uma articulação com a direção do CNPq para acesso às bases  »
de dados referentes aos projetos financiados em cooperação com a instituição, 
que se posicionou favorável ao pleito e se comprometeu, ainda, com a entrega de 
um servidor com a Plataforma Lattes para acesso amplo dos dados referentes aos 
coordenadores dos projetos. Condições técnicas necessárias para migração dos 
dados estão sendo criadas em conjunto com o CNPq. 
DATASUS – No mesmo período, aconteceu outra importante articulação com a  »
diretoria e corpo técnico do DATASUS, com o propósito de viabilizar a disponi-
bilização das bases de dados do Sistema de Informação do PPSUS. A pactuação 
técnica e política estão encaminhadas, resultando em condições favoráveis para o 
trabalho técnico.
Finep – Iniciado o processo de contatos com a Finep para a disponibilização das  »
bases de dados referentes aos editais lançados em parceria com o Decit.

Outra iniciativa estratégica para potencializar as ações de comunicação e informação do Decit refere-
se à inclusão do Decit, por meio da Coordenação-Geral de Comunicação e Informação, no grupo de 
trabalho da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa), com participação nas suas reuniões 
mensais. A finalidade do grupo é subsidiar o processo decisório em saúde, bem como a formulação, 
gestão e avaliação de políticas públicas de saúde sistematizando informações relevantes sobre o estado de 
saúde da população e seus determinantes sociais, econômicos e ambientais.
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c) construção do sistema de informação

A construção do sistema de informação do NICTIS – composto por portal, sistema de informação, 
formulário e manual eletrônico – representou grande avanço para o desenvolvimento do projeto. Pode 
ser acessado, por meio do Portal do Observatório e, no momento, apresenta grande parte de suas funcio-
nalidades disponível para acesso. A atividade de codificação de todos os projetos apoiados pelo Decit, no 
período 2004 a 2006, potencializará as suas funções.

d) Desenvolvimento do Portal

O Portal do Observatório foi desenhado com base em tecnologias de internet para viabilizar o acesso 
às informações inseridas no banco de dados de maneira rápida e segura pela web. O sistema está organi-
zado, sob o ponto de vista da tecnologia da informação, da seguinte forma: portal web e suas funcionali-
dades, infra-estrutura e software e hardware, recursos humanos e fontes de informação. 

Cabe destaque para a função “mesa de trabalho”, desenvolvida para auxiliar o trabalho da equipe téc-
nica do Decit. A seleção das variáveis encontra-se disponível e em andamento as soluções de informática 
para viabilizar a ferramenta. 

Com o avanço dos diversos módulos, o observatório funcionará como elemento sinérgico de in-
teração e troca de informações entre os atores envolvidos, que deverá conter as funcionalida-
des de webmapping aplicadas aos indicadores construídos e outras informações relevantes; calen-
dário, que disponibilizará datas das atividades; servidor de arquivos, cópia de arquivos em diver-
sos formatos; notícias, espaço para publicação de notícias; busca, mecanismo de busca de tex-
to em todo o portal; relatórios; controle de acesso; garantia de acesso; fórum de discussão e chat.

e) aperfeiçoamento e validação dos instrumentos

A Coordenação-Geral de Comunicação e Informação organizou duas oficinas temáticas durante a 
rea lização do evento Decit + 2. Espera-se, como resultado dessa iniciativa, a partir da contribuição de es-
pecialistas da área, o aperfeiçoamento e a pactuação dos indicadores para monitoramento das ações da 
área e das diretrizes para as ações de difusão dos conhecimentos científicos e das inovações tecnológi-
cas do departamento 

f) articulação com área técnicas do Ministério da saúde

Iniciou-se um processo com áreas técnicas do Ministério da Saúde que trabalham na área de informa-
ção e comunicação em saúde para potencializar ações e parcerias. Espera-se, com essa iniciativa, conferir 
maior institucionalização às ações desenvolvidas pela área.

4.7 Participação em encontros estaduais de ceps
objetivos

Proferir palestras sobre as ações que vem sendo desenvolvidas pelo Decit para fortalecimento dos 
comitês de ética em pesquisa; discutir as fortalezas e fragilidades do Sistema CEP/Conep; e estimular a 
criação de fóruns estaduais de CEPs. 

atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) Participação do Ministério da saúde nos encontros dos comitês de ética em pesquisa nos esta-
dos

O Decit, por meio da Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional, representou o Ministé-
rio da Saúde nos seguintes fóruns estaduais de comitês de ética em pesquisa:

4.º Fórum dos Comitês de Ética em Pesquisa do Estado de São Paulo, promovido pela •	
USP, Unifesp e pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em Maio/2006, com o 
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apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, da Anvisa e do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
I Encontro de Ética em Pesquisa em Seres Humanos e Introdução à Bioética, promovi-•	
do pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Maio/2006.
1.º Encontro Catarinense dos Comitês de Ética em Pesquisa, promovido pelo Comitê •	
da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, em Agosto/2006. 
Reunião intitulada “Ética em Pesquisa Qualitativa em Saúde”, promovida pelo Comitê •	
da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, em Agosto/2006, com apoio da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS).

resultados

A participação de representantes do Decit nos quatro Fóruns Estaduais dos comitês de •	
ética em pesquisa permitiu o aprofundamento do debate sobre os principais proble-
mas do Sistema CEP/Conep e a obtenção de subsídios para o seu enfrentamento. 

b) elaboração da proposta para a realização do 1 º encontro Nacional dos comitês de Ética em Pes-
quisa

O Decit elaborou proposta para realização do 1.º Encontro Nacional dos Comitês de Ética em Pes-
quisa, com intuito de promover o diálogo e a integração dos CEPs registrados na Conep, como também 
auxiliá-los no processo de organização interna, especialmente no que tange ao seu funcionamento e atri-
buições, promovendo, assim, a padronização de atividades comuns. O Anexo C descreve a proposta de 
programação para o referido encontro, que deverá realizar-se no 1.º semestre de 2007. Para elaboração 
da proposta de programação do evento foi realizada reunião em Brasília com representantes do Decit, 
dos CEPs e bioeticistas. 

resultado

Elaboração da programação do 1.º Encontro Nacional dos Comitês de Ética em Pes-•	
quisa.

4.8 ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DECIT + 2: ATUAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Antecedendo ao Decit + 2, ocorreram simultaneamente os seguintes eventos:

III Encontro Nacional do PPSUS;•	
I Encontro Nacional de Redes de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico;•	
I Encontro Nacional dos Núcleos de C&T das SES;•	
I Encontro Nacional dos Núcleos de Economia da Saúde das SES; •	
Oficina de trabalho para discussão da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em •	
Saúde;
Oficina de trabalho para discussão das diretrizes técnicas de comunicação e informa-•	
ção em ciência, tecnologia e inovação em saúde;
Oficina de trabalho para discussão de indicadores de ciência, tecnologia e inovação •	
em saúde.

Justificativa

A fim de aproximar o fazer científico do universo de tomada de decisão e formulação de políticas 
públicas dos gestores da saúde, o Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde (Decit), da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, realiza ações direcionadas à 
implementação e ao monitoramento da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 
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(PNCTIS) e da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), chanceladas na 2.ª 
Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CNCTIS).

Nos três últimos anos, as ações de fomento à pesquisa, desenvolvidas pelo Decit, têm merecido aten-
ção política e recursos crescentes. Em 2003 foram investidos R$9,9 milhões em 165 pesquisas; em 2004, 
foram financiados 403 estudos com R$82,5 milhões; e em 2005, foram apoiadas 885 pesquisas com R$128 
milhões. Do total de pesquisas financiadas em 2005, 443 integraram o Programa Pesquisa para o SUS: 
gestão compartilhada em saúde (PPSUS), somando cerca de R$21milhões, incluídas as contrapartidas 
estaduais.

Esse orçamento crescente é também a expressão das pontes construídas pelo Decit com diversos par-
ceiros: as áreas técnicas do Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), por meio 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep), as fundações de amparo à pesquisa e as secretarias estaduais de saúde.

A gestão do fomento à pesquisa desenvolvida pelo Decit buscou aprimorar a construção de projetos 
cooperativos e multicêntricos, estimular a construção de redes de caráter regional e nacional, fortalecer 
mecanismos de fomento descentralizado, a fim de contribuir com o desenvolvimento regional em C&T 
em saúde e fortalecer os comitês de ética em pesquisa (CEPs). 

Ao longo dos últimos quatro anos, o Decit vem investindo fortemente em ações voltadas ao aprimo-
ramento da capacidade regulatória do estado em temas específicos. No âmbito da biotecnologia, biosse-
gurança e bioética em saúde, o departamento vem coordenando fóruns de discussões voltados à defini-
ção de normas técnicas e trabalhando na articulação e integração intra e interministeriais, com objetivo 
de subsidiar o posicionamento do Ministério da Saúde diante desses temas. Além disso, a partir de 2005, 
vem-se investindo na construção de uma política de gestão de tecnologias em saúde, a fim de fortalecer 
a capacidade regulatória do Estado no que se refere à produção e incorporação de novas tecnologias no 
sistema nacional de saúde.

Cabe destacar ainda o esforço desencadeado pelo departamento para estruturação de uma área de co-
municação e informação em ciência tecnologia e inovação em saúde, capaz de organizar as informações 
sobre o fomento à pesquisa em saúde, desenvolvido pelo departamento, e fornecer subsídios gerenciais 
para o processo de tomada de decisão nesse campo.  

De forma a contribuir para a divulgação de conhecimentos científicos atuais e incentivar a sua incor-
poração pelo sistema de saúde, o departamento vem apoiando financeiramente a realização de eventos 
sobre temas relacionados à saúde e promovendo anualmente o Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecno-
logia para o SUS.

Passados dois anos da 2.ª CNCTIS, o Decit considera fundamental promover um diálogo com a socie-
dade para acompanhar os progressos alcançados na implementação da PNCTIS e da ANPPS, e definir 
mecanismos de institucionalização do fomento à pesquisa em saúde. Nessa perspectiva, o departamento 
deliberou pela realização de um evento capaz de promover um balanço das ações realizadas nos últimos 
anos e apontar caminhos futuros para sua atuação. É nesse contexto e com esses propósitos que se orga-
nizou o Decit +2: atuação do Ministério da Saúde em ciência, tecnologia e inovação.

objetivos

a) objetivo geral

Avaliar o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia na implementação da 
PNCTIS e da ANPPS e discutir perspectivas futuras de atuação.

b) objetivos específicos:

contribuir com a formulação de estratégias para o fortalecimento do papel do Ministé-•	
rio da Saúde na condução da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em 
Saúde;
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avaliar, juntamente com os parceiros institucionais do departamento, gestores dos se-•	
tores de saúde e de ciência e tecnologia e comunidade científica, as ações desenvolvidas 
pelo Decit após a 2.a CNCTIS e discutir propostas para conformação do Plano de Ação 
do Decit para os próximos anos;
definir mecanismos de institucionalização do fomento à pesquisa em saúde no Minis-•	
tério da Saúde;
promover o I Encontro das Redes de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e pro-•	
jetos multicêntricos financiados pelo Decit (Rede Multicêntrica de Avaliação de Im-
plantes Ortopédicos – Remato; Rede de Unidades de Pesquisa Clínica em Hospitais de 
Ensino; Estudo Multicêntrico Longitudinal em Doenças Cardiovasculares e Diabetes 
Mellitus – Elsa Brasil; Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde – PNDS; Estudo 
Multicêntrico para Caracterização Molecular das Hemofilias A e B e Determinação 
do Estado de Portador de Hemofilia no Brasil; Estudo Multicêntrico Randomizado 
de Terapia Celular em Cardiopatias – EMRTCC e Rede de Pesquisa em Métodos Mo-
leculares para Diagnóstico de Doenças Cardiovasculares, Infecciosas, Parasitárias e 
Neurodegenerativas);
promover o III Encontro do Programa Pesquisa para o SUS para pactuação das estra-•	
tégias de acompanhamento e avaliação das pesquisas financiadas e definição do plano 
de trabalho para 2007;
definir estratégias de fortalecimento dos núcleos de ciência e tecnologia e de economia •	
da saúde;
discutir a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde;•	
definir diretrizes técnicas para estruturação da área de comunicação e informação em •	
ciência, tecnologia e inovação em saúde;
discutir e definir indicadores de ciência, tecnologia e inovação em saúde, necessários •	
para construção de um sistema informatizado nacional nesse campo;
confeccionar relatório técnico contendo os resultados das discussões desencadeadas •	
no evento para publicação e posterior distribuição aos participantes, áreas técnicas do 
Ministério da Saúde e demais parceiros institucionais do Decit.

atividades desenvolvidas e resultados esperados

Realização de duas reuniões com a Opas para discussão das providencias necessárias à •	
organização do evento e para a definição de atribuições;
Elaboração da programação do evento;•	
Definição da metodologia a ser adotada: realização de painéis seguidos de debate em •	
plenária e discussões de temas específicos em grupos de trabalho. Os debatedores irão 
elaborar papers com a avaliação do trabalho desenvolvido pelo Decit, e a equipe téc-
nica do departamento se responsabilizará pela formulação de relatórios contendo um 
resumo dos painéis e das discussões em plenária e nos trabalhos de grupo. Os papers e 
os relatórios serão organizados em uma publicação e distribuídos aos participantes do 
evento, áreas técnicas do Ministério da Saúde e parceiros institucionais do Decit;
Elaboração e envio dos convites aos participantes;•	
Contato telefônico com os convidados;•	
Elaboração do termo de referência para contratação do local de realização do evento;•	
Elaboração do termo de referência para contratação de serviços gráficos;•	
Criação da identidade visual e aplicações para o evento Decit + 2;•	
Criação e desenvolvimento do •	 hot site para o evento Decit + 2;
Criação da identidade visual do evento Decit + 2 em materiais promocionais.•	
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resultados esperados

Estratégias de fortalecimento do papel do Ministério da Saúde na condução da Política •	
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde definidas;
Ações desenvolvidas pelo Decit após a 2.ª CNCTIS avaliadas e plano de trabalho para •	
os próximos anos definido:

convergência entre o trabalho desenvolvido pelo Decit e as diretrizes e estratégias  »
definidas na PNCTIS avaliadas;
processo de implementação da ANPPS avaliado. »

Mecanismos e estratégias definidos para a institucionalização do fomento à pesquisa, •	
no âmbito do Ministério da Saúde;
Planos de trabalho definidos para as redes de pesquisa e projetos multicêntricos finan-•	
ciados pelo Decit;
Estratégias de acompanhamento e avaliação das pesquisas financiadas pelo PPSUS •	
pactuadas com os estados e plano de trabalho para 2007 definidos;
Estratégias para fortalecimento dos núcleos de ciência e tecnologia e de economia da •	
saúde definidas;
Diretrizes da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde definidas;•	
Documento elaborado contendo as diretrizes técnicas de comunicação e informação •	
em ciência, tecnologia e inovação em saúde;
Indicadores que deverão ser contemplados no sistema nacional de ciência, tecnologia •	
e inovação em saúde definidos;
Relatório técnico contendo o resultado das discussões desencadeadas no evento pu-•	
blicado e distribuído aos participantes, às áreas técnicas do Ministério da Saúde e aos 
demais parceiros institucionais do Decit.
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5 FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ABSORÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA NACIONAL DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

5.1 CAPACITAÇÃO DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA
Justificativa

A revolução científica que transcorre nos dias atuais traz consigo mudanças radicais nos conceitos e 
nas técnicas até então aplicados. Nas ciências da vida, as transformações assumem um ritmo vertigino-
so: há 50 anos, a identidade química do material genético era desconhecida; hoje, a biologia molecular 
evoluiu de maneira inacreditável, desvendando os segredos do DNA e possibilitando a transferência e a 
manipulação de genes, com suas decorrências nem sempre previsíveis. Os avanços da ciência e da tecno-
logia vêm repercutindo progressivamente no cotidiano das pessoas.

Os ganhos reais derivados da evolução do conhecimento científico são atestados na melhoria da qua-
lidade de vida e têm despertado debates de natureza ética, antes restrita ao ambiente acadêmico, passan-
do a figurar na sociedade e a merecer especial atenção do poder público. O desenvolvimento e a crescen-
te incorporação de novas tecnologias nas práticas de atenção à saúde, a difusão do conhecimento cientí-
fico pela mídia e a ampliação dos movimentos sociais em defesa dos direitos individuais e coletivos con-
tribuíram para ampliar o foco sobre a discussão sobre a ética aplicada à saúde.

A avaliação ética de um projeto de pesquisa na área da Saúde baseia-se, pelo menos, em quatro pontos 
fundamentais: na qualificação da equipe de pesquisadores e do próprio projeto; na avaliação da relação 
risco-benefício; no consentimento informado e na avaliação prévia por um comitê de ética. Na avaliação 
da equipe de pesquisadores, deve-se verificar a competência dos seus membros para planejar, executar e 
divulgar adequadamente um projeto de pesquisa. A avaliação da relação risco-benefício leva em consi-
deração tanto o princípio da não-maleficência – verificando o risco associado aos procedimentos – como 
o da beneficência que avalia se o indivíduo terá ou não ganhos terapêuticos com o estudo. Ao longo dos 
dez últimos anos, ampliou-se, gradualmente, o número de CEPs no país, totalizando 474 em dezembro 
de 2005.

objetivos

Capacitar os membros dos CEPs no campo da bioética e ética em pesquisa, visando sub-•	
sidiá-los no processo de avaliação de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos;
Contribuir para o fortalecimento do Sistema CEPs/Conep;•	
Produzir conhecimentos em ética em pesquisa, enfatizando sua incorporação na prá-•	
tica dos membros dos CEPs;
Difundir conhecimentos, métodos, técnicas e instrumentos de trabalho no campo da •	
ética em pesquisa;
Contribuir para a democratização da informação técnico-científica no campo da ética •	
em pesquisa, fornecendo subsídios para a mobilização social em torno do processo de 
avaliação ética de pesquisas envolvendo seres humanos;
Promover a inserção, de forma crítica e criativa, em processos sociais de construção •	
da cidadania, subsidiando distintos sujeitos sociais na articulação dos interesses do 
campo da ética em pesquisa;
Fornecer uma visão ampla e objetiva da organização, composição, do funcionamento •	
e das atribuições dos comitês de ética em pesquisa, tendo como base os princípios 
morais, éticos e legais que precisam ser preservados para a manutenção da integridade 
física e mental dos sujeitos das pesquisas.
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atividades desenvolvidas e resultados alcançados

a) organização, impressão e distribuição do material didático para a capacitação dos comitês de 
ética em pesquisa

O Projeto Fortalecimento Institucional, dos comitês de ética em pesquisa (CEPs), é uma iniciativa 
desencadeada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde, da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde – Decit/SCTIE/MS, em parceria com 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério de Ciência e Tecnologia 
– CNPq e com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde – Conep/CNS, 
que visa ao aprimoramento do processo de revisão ética em pesquisas envolvendo seres humanos.

Desde 2001, o departamento vem desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento e à valorização dos 
CEPs por meio do projeto. Nesse contexto, identificou-se a necessidade de auxiliar esses comitês no pro-
cesso de organização dos cursos de capacitação, visando ao aprofundamento dos temas a serem aborda-
dos e a adequação metodológica ao conteúdo.

Nessa perspectiva, o Decit elaborou, juntamente com bioeticistas, educadores e representantes da Conep 
e dos CEPs, um programa de capacitação e o material didático intitulado “Capacitação para os Comitês 
de Ética em Pesquisa”, o qual aponta os principais temas a serem abordados, o método de ensino e a carga 
horária do curso. Essa iniciativa visa fornecer uma visão ampla e objetiva da organização, composição, 
funcionamento e atribuições dos comitês, tendo como base os princípios morais, éticos e legais que precisam 
ser preservados para a manutenção da integridade física e mental dos sujeitos das pesquisas.

resultados

Impressão de 5.700 exemplares do material didático, elaborado e diagramado no ano •	
anterior, gravação e impressão em CD e em papel, e distribuição de ambos para as 
seguintes instituições: CEPs cadastrados junto à Conep, secretarias estaduais de saúde, 
secretarias municipais de saúde das capitais, universidades federais e estaduais, hospi-
tais universitários, Conass, Conassems, fundações de amparo à pesquisa (FAPs), Asso-
ciação Brasileira de Enfermagem, Organização Pan-Americana da Saúde, Organização 
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Sociedade Brasileira de 
Bioética, secretarias nacionais do Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, Financiadora de Es-
tudos e Projetos (Finep) e Associação Brasileira de Educação Médica. 
Impressão e distribuição, para as mesmas instituições supracitadas, do CD elaborado •	
por especialistas em ética e bioética da UnB e da OMS, intitulado “Bioética e Pesquisa 
com Seres Humanos: Programas Acadêmicos e de Extensão”.

b) elaboração de propostas de capacitação à distância

Em 2006, o Decit fez contato com a ENSP/Fiocruz e com a UnB na perspectiva de contratação de am-
bas as instituições para a organização de cursos de capacitação à distância voltados aos membros dos 
CEPs, com início em 2007. Os projetos estão em fase de elaboração, tendo sido definidas apenas as dire-
trizes gerais de realização do curso. Na seqüência, são apresentadas, de forma resumida, as propostas dos 
referidos cursos. Os cursos terão intensidades e duração diferenciada. O curso da ENSP será de especia-
lização ou mestrado profissional, enquanto o da UnB será de aperfeiçoamento.

1 - Curso à distância em Bioética, aplicada às pesquisas envolvendo seres humanos – ENSP/Fiocruz

O processo desenvolvimento do projeto se dará pela realização de oficinas de trabalho com a equipe 
encarregada, e o método pedagógico utilizado será o construtivista. O desenvolvimento do curso se dará 
pelos casos e contará com recursos ativos de discussão de casos on-line. O público-alvo é formado por 
membros de CEPs, indicados ou não pela instituição, e potenciais futuros membros de CEP cadastrado 
junto à Conep e indicados pela instituição.
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A estrutura do curso é modular, sendo cada módulo constituído por uma unidade de aprendizagem, 
possibilitando a cada aluno estabelecer seu próprio currículo. Dependendo da opção do aluno, ele poderá 
concluir diferentes modalidades de curso, após o cumprimento das respectivas exigências formais – 
atualização, aperfeiçoamento ou especialização.

O desenvolvimento do projeto se dará em três fases. A primeira fase envolve a preparação da es-
trutura geral do curso: estrutura conceitual, definição do público-alvo, processo de recrutamen-
to, definição das características dos tutores, processo de seleção e estrutura geral dos conteú-
dos do curso. A segunda refere-se à preparação do curso: construção dos casos e preparação dos 
textos adaptados ao modelo de ensino à distância. A terceira abrange a harmonização dos tex-
tos e revisão pedagógica, elaboração do manual dos tutores e do seu processo de treinamento.

2 - Curso de Atualização em Ética em Pesquisa à Distância, em parceria com a UnB

O curso será realizado à distância, utilizando a internet como ferramenta única de contato entre alu-
nos e orientadores. A carga horária será de 100 horas/aula, distribuídas em dez módulos realizados no 
período de cinco meses. Os alunos receberão certificação pela Universidade de Brasília. O material utili-
zado será distribuído pelo correio, para cada um dos alunos, e compreenderá publicações do Ministério 
da Saúde, livros e material produzido pelos conteudistas sobre ética em pesquisa. O curso terá como pú-
blico-alvo membros de comitês de ética em pesquisa de todo o país, e disponibilizará 200 vagas. 

resultado

Elaboração e implementação das duas propostas de capacitação à distância para os •	
membros de comitês de ética.

c) treinamento para a utilização do sistema Nacional de informação sobre Ética em Pesquisa en-
volvendo seres Humanos – sisnep

O Sisnep é uma ferramenta on-line, desenvolvida pelo Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS), sob a orientação conceitual da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e 
apoio do Decit, que permite o registro e o acompanhamento dos protocolos de pesquisa na área de 
Saúde, possibilitando a criação de um banco de dados, e ainda contribuindo para o alcance de maior 
transparência nas ações que envolvem a ética em pesquisa. O sistema funciona com dois módulos: 
Módulo I – Pesquisador; e Módulo II – CEP. Atualmente está sendo desenvolvido o Módulo Gerencial, 
que envolve as ações realizadas pela Conep.

Até 2004, foram treinadas 257 instituições no uso do Sistema. Em 2006, devido à instabilidade de 
operação do Sisnep, alguns estados foram prejudicados, não sendo possível contemplar todas as 
instituições. Esse fato acarretou a necessidade de outra série de treinamentos, assim que o problema 
foi resolvido. Os treinamentos serão realizados nos estados do Pará (dez CEPs), Paraná (16 CEPs), 
Pernambuco (7 CEPs ), São Paulo (29 CEPs) e Rio de Janeiro (34 CEPs). Os comitês foram organizados 
em turmas de acordo com o estado de origem, e os treinamentos foram ministrados pelos técnicos do 
Decit com a colaboração da Conep. O objetivo final do processo é treinar pesquisadores e membros dos 
496 CEPs cadastrados na Conep, que serão multiplicadores do sistema nos seus estados. 

O treinamento ocorrerá nos meses de novembro e dezembro de 2006 (Quadro 31), sendo previstos 
para 2007 os estados da Bahia, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. 
Durante o período, representantes de cada CEP foram contatados pelo Decit e convidados a participar 
do treinamento em datas e locais pré-agendados. 
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Quadro 31 – calendário do processo para a implementação do sisnep  Decit, 2006

cidade/estado Data
Curitiba/PR 13 de novembro
Rio de Janeiro/RJ 23 e 24 de novembro
Pará/PA 30 de novembro
São Paulo/SP 14 e 15 de dezembro
Pernambuco/PE 19 de dezembro

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

resultados

Até dezembro de 2006 serão realizados treinamentos em cinco estados brasileiros, en-•	
volvendo 96 comitês de ética. O Quadro 32 descreve a abrangência do processo de 
implementação do Sisnep.

Quadro 32 – Demonstrativo da situação da implementação do sisnep, por uF e número de municípios 
envolvidos, de cePs, de treinamentos realizados e de participantes  Decit, 2006

uF N º cePs 
por uF

N º de municípios 
envolvidos

N ºde cePs que 
participaram

N º de treinamentos 
realizados (dias)

N º de 
participantes

PR 27 6 16 1 16
PA 12 1 10 1 6
PE 18 4 7 1 17
SP capital 80 1 29 2 29
RJ 50 4 34 2 34
Total 187 16 96 7 102

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

5.2  GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO DECIT
Justificativa

Nos últimos três anos, o substancial incremento no volume de recursos financeiros destinados às 
ações de fomento à pesquisa do Decit acarretou um aumento do número de programas, projetos e ações 
desenvolvidos. Conseqüentemente, houve a necessidade de ampliar o quadro funcional do departamen-
to, de forma que se pudesse responder com agilidade e eficiência as novas demandas.

Atualmente, o Decit conta com 57 funcionários, distribuídos em cinco coordenações gerais (Gráfico 6), 
sendo que 50 desempenham atividades técnicas e sete atividades de apoio administrativo. 
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gráfico 6 – Distribuição dos funcionários do departamento por coordenação  Decit, 2006
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Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Esses profissionais possuem diferentes formas contratuais (contrato por produto, permanente, tem-
porário e tercerizado) e vínculos empregatícios (pessoal com função gratificada – DAS e pertencentes ao 
quadro efetivo do Ministério da Saúde), com distintos agentes contratantes, a maioria vinculada a orga-
nismos internacionais (Gráfico 7).

gráfico 7 – Distribuição dos funcionários do departamento por modalidade de contrato e vínculo 
empregatício  Decit, 2006

Fonte: Decit/SCTIE/MS.
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Dessa conjuntura emergiu a necessidade de contratar um profissional especializado em seleção, recru-
tamento e gerenciamento de recursos humanos, para organizar e acompanhar, junto aos órgãos contra-
tantes, a situação funcional do quadro de pessoal do Decit.

objetivo

Organizar e acompanhar a situação funcional do quadro de pessoal do Decit.

atividades desenvolvidas e resultados alcançados

Organizar as pastas, por funcionário, contendo os dados relativos à vida profissional e •	
acadêmica do pessoal do Decit.
Realizar os procedimentos necessários à contratação e exoneração de pessoal.•	
Organizar as informações, por coordenação do departamento, referentes a nível de •	
escolaridade, titulação acadêmica, anos de experiência, tipo de vínculo contratual e 
instituição contratante do pessoal em planilhas.
Responsabilizar-se pela organização e consolidação dos termos de referência para con-•	
tratação de pessoal na modalidade produto e pelo cumprimento dos prazos de entrega 
desse material aos organismos internacionais, evitando eventuais atrasos no pagamen-
to do pessoal.
Padronizar os salários concedidos aos contratados na modalidade “produto”, segun-•	
do os parâmetros adotados pelas demais secretarias nacionais do Ministério da Sáude 
(Tabela 24), os quais baseiam-se no nível de escolaridade e na experiência profissional, 
evitando-se possíveis distorções.
Organizar antecipadamente os contratos dos consultores pertencentes à modalidade •	
“produto”, para o ano de 2007.

tabela 24 – Demonstrativo dos parâmetros e valores utilizados para remuneração do pessoal 
contratado na modalidade “produto”  Decit, 2006

elaboração de 
produtos de baixa 
complexidade

titulação acadêmica + experiência profissional Valor base 
(r$)

(a) Recém-formado 2.350,00
(b) Recém-formado com até 2 anos de experiência na área 2.800,00
(c) De 2 a 3 anos de experiência na área 3.000,00
(d) De 3 a 5 anos de experiência na área 3.200,00
(e) De 5 a 10 anos de experiência na área 3.600,00
(F) Acima de 10 anos de experiência na área 3.950,00

elaboração de 
produtos de média 
complexidade

titulação acadêmica + experiência profissional Valor base
(d) + especialização ou mestrado sem dissertação 3.950,00
(e) + especialização ou mestrado sem dissertação 4.200,00
(F) + especialização ou mestrado sem dissertação 4.400,00
(d) + mestrado 4.500,00

elaboração de 
produtos de alta 
complexidade

titulação acadêmica + experiência profissional Valor base
(e) + mestrado/(F) + mestrado 4.850,00
(a)/(b)/(c)/(d)/(e)/(F) + doutorado 4.950,00
(*) 5.200,00
(**) 5.625,00
(***) 6.300,00

(*), (**), (***) são profissionais com grande expertise na área de saúde pública, detendo no mínimo especialização e acima de dez 
anos de experiência profissional, e também profissionais de informática – que possuem remuneração diferenciada no mercado.

Fonte: Decit/SCTIE/MS.
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resultados

Realizada a organização das informações, por Coordenação do Departamento, refe-•	
rentes a nível de escolaridade, titulação acadêmica, anos de experiência, tipo de víncu-
lo contratual e instituição contratante do pessoal (Gráfico 8 e Tabelas 29 e 30).

gráfico 8 – Distribuição dos funcionários do departamento por titulação acadêmica  Decit, 2006
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Fonte: Decit/SCTIE/MS.

Quadro 33 – Distribuição dos funcionários do departamento por coordenação e modalidades de 
contrato  Decit, 2006

 N º Funcionário(a) Modalidade de contrato
GABINETE
1 Suzanne Jacob Serruya DAS
2 Cristiano Gomes da Costa Produto
3 Ramon Pires Paiva Terceirizado
COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
4 Cláudia Bentes David Produto
5 David Ribeiro de Abreu Produto
6 Ivy Fermon Cardoso da Costa Produto
7 Jaqueline C. Gagliardi Contrato temporário
8 Juliana Araújo Pinheiro Contrato temporário
9 Karla Lisboa Ramos Produto
10 Luciana Barreto Machado Rezende Produto
11 Luz Haydee Bravo Zamúdio Produto
12 Maria Beatriz Amaro Contrato temporário
13 Maria Cristina Lobo Efetivo (coordenadora)
14 Plácido Flaviano Curvo Netto Produto
15 Raquel Damasceno Pinheiro Produto
16 Renata Cristina Marques Maia Produto
17 Renata Osório Guimarães Neves Produto

continua
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 N º Funcionário(a) Modalidade de contrato
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
18 Antônia Tuesta Contrato temporário
19 Cristiane Costa Haraki Contrato temporário
20 Daniel Áries Brito Produto
21 Daniela Lúcia Loiola Produto
22 Emanuelle Weyl da Cunha Costa Produto
23 Emerson E. Vasconcelos Ribeiro Produto
24 Ivone Peixoto Gonçalves Efetivo
25 Ludmila Lafetá Melo Neves Produto 
26 Márcio Alex Carvalho Terceirizado 
27 Márcia Luz da Motta Efetivo/DAS
28 Margarete Martins de Oliveira Produto
29 Priscila Almeida Andrade Produto
30 Rita de Cássia Azevedo Martins Produto
31 Shirlene Correia de Holanda Contrato temporário
COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
32 Carcílio José Franco Produto
33 Cristiane Souza Batista Alves Produto
34 Francisco de Assis Serra Contrato temporário
35 Heloiza Helena Casagrande Bastos Produto
36 José Seixas Lourenço DAS
37 Lilian Rose Peters Contrato temporário
38 Marge Tenório Produto
39 Moisés Ayslan Nemer da Silva Produto 
40 Mônica Alves de Azevedo Produto 
41 Natália Franco veloso Contrato temporário
42 Zilda Darci dos Reis Gertrudes Produto
COORDENAÇÃO-GERAL DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE
43 Cléber Alvarenga de Medeiros Produto 
44 Érika Barbosa Produto
45 Fernanda de Oliveira Laranjeira Produto
46 Flávia Élias Contrato temporário (Coordenadora)
47 Itajaí Oliveira Albuquerque Produto
48 Marcus Tolentino Silva Produto 
49 Sandra Ceciliano de Souza Veloso Produto
50 Uliana Pontes Vieira Produto
COORDENAÇÃO-GERAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE
51 Ana Paula Reche Corrêa Contrato temporário
52 Angélica Rogério de Miranda Pontes Equipe permanente (Coordenadora)
53 Clarice de Fátima Abreu Barros Equipe permanente
54 Isabel Cristina Guimarães Pimentel dos Santos Produto
55 Mônica Angélica Carreira Fragoso Produto
56 Rutnéia de Paula Pessanha Produto 
57 Thenille Faria Machado do Carmo Produto
Total de Funcionários: 57

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

continuação



241

Quadro 34 – Distribuição dos funcionários do departamento por coordenação e formação acadêmica  
Decit, 2006

Funcionário(a) Formação Acadêmica/Pós-Graduação
GABINETE
Suzanne Jacob Serruya Medicina/Doutorado
Cristiano Gomes da Costa Administração
Ramon Pires Paiva Nível Médio
COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
Cláudia Bentes David Letras Tradução
David Ribeiro de Abreu Gerenciamento em Sistemas de Informação/Mestrado
Ivy Fermon Cardoso da Costa Comunicação Social/MBA
Jaqueline C. Gagliardi Psicóloga
Juliana Araújo Pinheiro Odontologia/Mestranda
Karla Lisboa Ramos Nutrição/Especialização e Mestrado
Luciana Barreto Machado Rezende Jornalismo/Mestranda
Luz Haydee Bravo Zamúdio Biologia/Mestrado
Maria Beatriz Amaro Relações Públicas/MBA
Maria Cristina Lobo Assistente Social/Mestrado
Plácido Flaviano Curvo Netto Engenharia Civil
Raquel Damasceno Pinheiro Hotelaria
Renata Cristina Marques Maia Jornalismo/Especialização
Renata Osório Guimarães Neves Fisioterapia/Especialização
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Funcionário(a) Gradução/Pós-Graduação
Antônia de Jesus Angulo Tuesta Enfermeira/Mestrado
Cristiane Costa Haraki Odontologia/Mestrado
Daniel Áries Brito Ciências da Computação/Especialização
Daniela Lúcia Loiola Administração/Especialização
Emanuelle Weyl da Cunha Costa Psicóloga
Emerson E. Vasconcelos Ribeiro Design
Ivone Peixoto Gonçalves Ciências Biológicas
Ludmila Lafetá Melo Neves Agronomia/Doutorado
Márcia Luz da Motta Psicóloga/Mestrado
Márcio Alex Carvalho Nível Médio
Margarete Martins de Oliveira Pedagogia/Mestranda
Priscila Almeida Andrade Odontologia/Mestranda
Rita de Cássia Azevedo Martins Biologia/ Doutorando
Shirlene Correia de Holanda Odontologia/Mestrado
COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Funcionário(a) Graduação/Pós-Graduação
Carcílio José Franco Psicologia/Especialização
Cristiane Souza Batista Alves Farmácia/Mestrado
Francisco de Assis Serra Odontologia/Especialização
Heloiza Helena Casagrande Bastos Biologia/Mestrado

continua



242

Funcionário(a) Formação Acadêmica/Pós-Graduação
José Seixas Lourenço Geologia/Doutorado
Lilian Rose Peters Psicóloga/Mestrado
Marge Tenório Ciências Biológicas/Especialização
Moisés Ayslan Nemer da Silva Administração
Mônica Alves de Azevedo Educação Física
Natália Franco Veloso Odontologia/Mestrado
Zilda Darci dos Reis Gertrudes Ciências Econômicas
COORDENAÇÃO-GERAL DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE
Funcionário(a) Graduação/Pós-Graduação
Cléber Alvarenga de Medeiros Secretário Executivo
Érika Barbosa Nutrição/Mestrado
Fernanda de Oliveira Laranjeira Fisioterapia/Mestrado
Flávia Elias Nutrição/Mestrado
Itajaí Oliveira Albuquerque Medicina/Mestrando
Marcus Tolentino Silva Farmácia Bioquímica
Sandra Ceciliano de Souza Veloso Farmácia Bioquímica/Especialização
Uliana Pontes Vieira Fonoaudióloga/Mestrado
COORDENAÇÃO-GERAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE
Funcionário(a) Graduação/Pós-Graduação
Ana Paula Reche Corrêa Odontologia/Mestrado
Angélica Rogério de Miranda Pontes Biologia/Mestrado
Clarice de Fátima Abreu Barros Administração de Empresas
Isabel Cristina Guimarães 
Pimentel dos Santos Engenharia Química/Mestrado

Mônica Angélica Carreira Fragoso Nutrição/Doutorado
Rutnéia de Paula Pessanha Medicina Veterinária/Doutoranda
Thenille Faria Machado do Carmo Biologia/Mestrado

Fonte: Decit/SCTIE/MS.

continuação
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ANEXOS

ANEXO A – FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS DAS PESQUISAS APOIADAS PELO PPSUS
Formulário destinado aos coordenadores das pesquisas que servirá de subsídios aos consulto-

res ad hoc para avaliação dos projetos nos seminários parciais de acompanhamento e avaliação

Formulário

iDeNtiFicaÇÃo Do ProJeto

Edital PPSUS (ano e estado):
Coordenador:
Título:
Processo n.º:
Instituição executora:
Instituição co-executora:
Instituição(ões) participante(s) do projeto:
Vigência do projeto:
Data de liberação dos recursos:
Instrumento de contratação:
Área do conhecimento:

execuÇÃo Do ProJeto

1. Resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos e 
perspectivas de aplicação no SUS (1.500 a 2.000 caracteres)

2. Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busca responder 
ao gestor público de saúde? (350 caracteres)

3  o que os resultados esperados da pesquisa podem revelar? (350 caracteres)

4. Cronograma bimestral para o 1.º ano de atividades (em linhas gerais, descreva todas as atividades).
Atividades Bimestre
1
2
3
4
5
6

5. Resultados parciais esperados após o 1.º ano de atividades (400 caracteres).

6. Cronograma bimestral para o 2.º ano de atividades (em linhas gerais, descreva todas as atividades).
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Atividades Bimestre
1
2
3
4
5
6
7. Resultados finais esperados (1.000 caracteres).

PersPectiVas De iMPacto Do ProJeto

Avalie as perspectivas de impacto do projeto para cada um dos quesitos a seguir, dando notas de 1 (ne-
nhuma contribuição) a 5 (alta contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.

1 - cieNtíFico Na 1 2 3 4 5
Geração de novos conhecimentos
Geração de avanço/inovação experimental
Difusão do conhecimento
Formação e capacitação de recursos humanos
Formação de novos grupos e centros de pesquisa

Justificativas (200 caracteres):

2 - tecNoLógico Na 1 2 3 4 5
Geração de novas tecnologias
Otimização de processos de produção
Possibilidades de obtenção de patentes
Agregação de vantagens competitivas ao setor
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica
Transferência tecnológica para o setor

Justificativas (200 caracteres):

3 - sobre o sisteMa ÚNico De saÚDe (sus) Na 1 2 3 4 5
Subsídio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde
Contribuição para a avaliação de modelo de atenção
Apropriação/Incorporação dos resultados pelos serviços
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços
Redução da morbimortalidade relacionada ao agravo estudado
Redução dos custos de atendimento
Aumento da cobertura dos serviços
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos
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3 - sobre o sisteMa ÚNico De saÚDe (sus) Na 1 2 3 4 5
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias

Justificativas (200 caracteres):

4 - ecoNÔMico/sociaL Na 1 2 3 4 5
Melhoria da qualidade de vida da população
Insumos para políticas públicas
Redução das desigualdades sociais
Redução das importações
Agregação de valor a produtos e processos 
Geração de empregos
Desenvolvimento regional

Justificativas (200 caracteres):

5 - iNDustriaL/coMerciaL Na 1 2 3 4 5
Criação de novas empresas no setor       
Sustentabilidade das empresas do setor       
Lançamento de novos produtos       
Redução dos custos de produção no setor       
Melhoria da qualidade de produtos       
Criação de novos mercados       
Redução de barreiras técnicas       

Justificativas (200 caracteres):

6 – aMbieNtaL Na 1 2 3 4 5
Racionalização do uso de matérias-primas       
Redução do consumo energético       
Redução da geração de resíduos       

Justificativas (200 caracteres):
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ANEXO B – FORMULÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS 

PESQUISAS PELO ESPECIALISTA NO SEMINÁRIO DE 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPSUS
iDeNtiFicaÇÃo Do ProJeto

Coordenador:
Título do projeto:
Área de conhecimento:
Edital PPSUS/ano:

execuÇÃo Do ProJeto

1  ocorreu alteração dos objetivos propostos/aprovados? siM NÃo
Caso SIM, comentar:

2. Objetivos propostos versus objetivos alcançados?

2.1.Verifique a relação e aderência aos objetivos propostos. Indique a 
satisfatoriedade ou adequação, até o momento da avaliação.

3. A metodologia utilizada foi adequada aos objetivos propostos? SIM NÃO
3.1.Comente:

4. Qual a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/objetivos propostos)?

4.1. justifique:

5. Foram evidenciados ganhos no desenvolvimento do projeto devido a interação com outra(as) 
instituição(ões)? (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, etc.)

5.1. Comente:
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PersPectiVas De iMPacto Do ProJeto

Avalie as perspectivas de impacto do projeto para cada um dos quesitos a seguir, dando notas de 1 
(nenhuma contribuição) a 5 (alta contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto. 
A coluna AC indica a avaliação feita pelo coordenador do projeto em seu relatório.

1 - CIENTÍFICO AC NA 1 2 3 4 5
Geração de novos conhecimentos
Geração de avanço/inovação experimental
Difusão do conhecimento
Formação e capacitação de recursos humanos
Formação de novos grupos e centros de pesquisa

Justificativas:

2 - tecNoLógico ac Na 1 2 3 4 5
Geração de novas tecnologias
Otimização de processos de produção
Possibilidades de obtenção de patentes
Agregação de vantagens competitivas ao setor
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica
Transferência tecnológica para o setor

Justificativas:

3 - SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) AC NA 1 2 3 4 5
Subsídio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde
Contribuição para a avaliação de modelo de atenção
Apropriação/Incorporação dos resultados pelos serviços
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços
C.5- Redução da morbi-mortalidade 
relacionada ao agravo estudado
Redução dos custos de atendimento
Aumento da cobertura dos serviços
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos
Melhoria do custo-efetividade de tecnologias

Justificativas:

4 - ecoNÔMico / sociaL ac Na 1 2 3 4 5
Melhoria da qualidade de vida da população
Insumos para políticas públicas
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Redução das desigualdades sociais
Redução das importações
Agregação de valor a produtos e processos 
Geração de empregos
Desenvolvimento regional

Justificativas:

5 - iNDustriaL/coMerciaL ac Na 1 2 3 4 5
Criação de novas empresas no setor
Sustentabilidade das empresas do setor
Lançamento de novos produtos
Redução dos custos de produção no setor
Melhoria da qualidade de produtos
Criação de novos mercados
Redução de barreiras técnicas

Justificativas:

6 - aMbieNtaL ac Na 1 2 3 4 5
Racionalização do uso de matérias-primas
Redução do consumo energético
Redução da geração de resíduos

Justificativas:

geraÇÃo De aPLicaÇÕes

Houve avanço teórico, inovação experimental e/ou geração de produtos? Os resultados são passíveis 
de aplicabilidade no SUS? Qual a perspectiva de aplicação dos resultados alcançados em curto, médio e 
longo prazos para os diferentes níveis de gestão – municipal/estadual/federal (Máximo de 500 caracte-
res). 

coNcLusÃo

Apresentar avaliação final resumida do desempenho global do projeto, citando 
avanços obtidos e obstáculos ocorridos (Máximo de 500 caracteres).
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ANEXO C – PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO DO 1.º ENCONTRO 

NACIONAL DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA
instituições promotoras: Departamento de ciência e tecnologia, da secretaria de ciência, tecno-

logia e insumos estratégicos do Ministério da saúde – Decit/sctie/Ms; comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa – conep/cNs/Ms 

instituições apoiadoras: UnB; FLACEIS – Foro Latinoamericano de Comités de Ética en Investiga-
ción; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da Ciência e Tec-
nologia – CNPq. 

Participantes: coordenadores dos comitês de ética em pesquisa registrados na Conep; representantes 
da FLACEIS; técnicos do Departamento de Ciência e Tecnologia e da Conep;

Palestrantes:

Antônio Carlos Campos de Carvalhos (Instituto Laranjeiras)•	
Aurélio Molina da Costa – Universidade Federal de Pernambuco•	
Cláudio Lourenço•	
Dafine Fenhouse (FLACEIS)•	
Débora Diniz (Anis/UnB)•	
Dirceu Greco•	
Editor-chefe da Revista de Saúde Pública•	
Eliane Azevedo•	
Fábio Zicker (TDR/OMS)•	
Gabrielle Cornelli – Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep)•	
Greyce (SBPPC)•	
Jorge Guimarães (MEC)•	
Léo Pessini (São Camilo)•	
Representante Fórum Global de Bioética•	
Rui Neves (UFMG)•	
Sérgio Rego (ESNP/Fiocruz)•	
Sueli Dallari•	
William Saad (Conep/CNS)•	
Wladimir Queiróz (Cep SP)•	

comissão organizadora:

Coordenadora Geral: Suzanne Serruya – Diretora do Decit

Secretária Geral: Márcia Motta – Coordenadora de Desenvolvimento Institucional/Decit

Representante da Conep/CNS 

Assessores Técnicos do Decit: Daniela Loiola, Kátia Abreu, Shirlene Holanda 

Representante da UnB – Dirce Guilhem 

Representantes dos CEPs 
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Metodologia: serão realizadas mesas-redondas sobre temas específicos, seguidas de debates em ple-
nária, grupos de trabalho, visando subsidiar os representantes dos comitês de ética em pesquisa, tanto do 
ponto de vista técnico e filosófico, quanto operacional.

inscrições:

Mesa de abertura

Dr. Moisés Goldbaum (SCTIE/MS), representante do CNS, representante da Conep, •	
Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), Sociedade Brasileira de Profissionais em Pes-
quisa Clínica (SBPPC), representantes do CNPq e Capes.

Vídeo Didático ou conferência de abertura

Dra. Suzanne Serruya – Decit/SCTIE/MS

A primeira mesa-redonda abordará a ética em pesquisa no século XXI, onde será apresentado o olhar 
de organismos internacionais, como a OMS e o Foro Latinoamericano de Comités de Ética en Investiga-
ción en Salud, além de um balanço nacional sobre o tema.

Mesa-redonda – Ética em pesquisa no século xxi

Coordenador e debatedor: Dirceu Greco (UFMG)

Palestrantes: Eugênia (França), Fábio Zicker (OMS), Daphne Fenhouse (FLACEIS), Representante do 
Fórum Global de Bioética

Debate

A segunda mesa-redonda abordará a cultura da bioética e da ética na produção do conhecimento, no 
contexto de uma nova cultura no campo da pesquisa envolvendo seres humanos no país e seus principais 
marcos. O processo de construção e implementação das pesquisas e divulgação dos resultados.

Mesa-redonda – a cultura ética na produção do conhecimento: o processo de construção, imple-
mentação e divulgação dos resultados

Coordenador e debatedor: Débora Diniz (Anis/UnB)

Palestrantes: Cláudio Lourenço, editor-chefe da revista de saúde pública USP, Antônio Carlos Cam-
pos de Carvalho.

Debate

A terceira mesa-redonda apresentará uma avaliação do Sistema CEPs/Conep e suas perspectivas, con-
siderando a demanda crescente e a capacidade operacional do sistema, de modo a preservar e assegurar 
a confiabilidade necessária ao desempenho de suas funções.

Mesa-redonda – avaliação e perspectivas do sistema ceps/conep

Coordenador e debatedor: Wladimir Queiróz (Cep SP)

Palestrantes: William Saad, Greyce (SBPPC), Leo Pessini e Rui Neves (UFMG)

Debate

A quarta mesa-redonda tratará do ensino da bioética e da ética em pesquisa, especialmen-
te da inserção do tema na graduação e nos cursos de pós-graduação das universidades brasileiras.

Mesa-redonda – introdução da bioética e da ética na pesquisa, nos cursos de graduação e pós-gra-
duação
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Coordenadora e debatedora: Dirce Guilhem (UnB)

Palestrantes: Sérgio Rego (ENSP), Jorge Guimarães (MEC)

Debate

A quinta mesa-redonda tratará dos sujeitos de pesquisa e sua proteção, onde será abordada a análise 
ética do protocolo de pesquisa, o processo de obtenção do consentimento e o TCLE, a responsabilidade 
do pesquisador, da instituição e do patrocinador.

Mesa-redonda – Proteção dos sujeitos de pesquisa

Coordenador e debatedor: editor da Revista de ética em pesquisa 

Palestrantes: Eliane Azevedo, Dalmo Dallari ou Sueli Dallari, Susie Dutra (Hemominas/BH)

Debate

Serão desenvolvidos trabalhos em grupo, onde serão tratados quatro temas: O TCLE, o acompanha-
mento dos projetos de pesquisa, o processo de constituição dos Ceps, a estruturação e o intercâmbio en-
tre os Ceps e os pareceres emitidos pela Conep. Cada grupo deverá ter um facilitador e um relator e serão 
orientados por roteiro anteriormente elaborado, contendo situações problema e estudo de caso, que te-
nham aderência com situações rotineiras do processo de trabalho dos comitês. Os resultados dos traba-
lhos serão apresentados na plenária final, buscando a construção coletiva do conhecimento.

Grupos de Trabalho 

temas: tcLe

Acompanhamento•	
Constituição dos Ceps•	
Estruturação e intercâmbio entre os Ceps•	
Pareceres•	

Programação cultural – Exibição do Filme “Jardineiro Fiel”, de Fernando Meireles

Na plenária final serão apresentados os relatórios dos grupos de trabalho e os encaminhamentos da-
dos ao longo do evento.

sugestão de roteiro para os trabalhos de grupo:

Identificação dos principais problemas relacionados à estruturação dos CEPs;•	
Elaboração do roteiro, contendo situações problema e estudo de caso para facilitar o •	
andamento dos trabalhos.

resultados esperados

Fortalecimento do Sistema CEP/Conep;•	
Fortalecimento institucional dos comitês;•	
Promover o diálogo e a integração dos CEPs, em nível nacional e regional;•	
Atualização dos conhecimentos de ética e bioética dos membros dos comitês.•	

conclusão gt

Plenária Final e encaminhamentos

encerramento
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ANEXO D – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ESTUDOS 

EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE

iDeNtiFicaÇÃo Da ProPosta
Título do projeto de proposta:
Área demandante:
Endereço:
Município/UF: E-mail: Telefone: (    )
Responsável: E-mail: Telefone: (    )
Titulação: Instituição a qual está vinculado:
Data: ___/___/___ Assinatura do responsável: _________________________________

iDeNtiFicaÇÃo Da tecNoLogia

Descrição:

Indicação clínica:

Contra-Indicações:

Riscos ou efeitos adversos:

Tipo de tecnologia: ( ) Medicamento ( ) Equipamento 
( ) Material ( ) Procedimento ou técnica

( ) Outro ____________________________________________
Possui registro na Anvisa?

( ) Sim      N.°: __________________

( ) Não      Validade: _____________

( ) Não se aplica

Onde está sendo utilizada?

Instituição:  ______________________________

Município/UF:  ___________________________

A tecnologia a ser avaliada:

(   ) Substitui completamente as tecnologias utilizadas atualmente

(   ) Substitui parcialmente as tecnologias utilizadas atualmente

(   ) Adiciona ou complementa a utilização da tecnologia atual, sem substituir as indicações
Qual a fase de desenvolvimento da tecnologia:

( ) Pesquisa básica ( ) Difusão ampla, porém controvertida

( ) Pesquisa clínica ( ) Prática clínica aceita e generalizada

( ) Estágio inicial de difusão ( ) Obsolescência

Potencial da tecnologia 
Gravidade e freqüência da condição de saúde a qual será aplicada a tecnologia:
Incidência:
Prevalência:
Morbidade:
Mortalidade:
Fatores de risco:
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Potencial da tecnologia para contribuir para a melhoria da qualidade da assistência:
Potencial da tecnologia em reduzir os riscos para a saúde:
Comparação com as tecnologias alternativas existentes, com relação à eficácia:
Potencial da tecnologia para melhorar o resultado/benefício para a saúde:

Custo unitário ou agregado da tecnologia frente à demanda de utilização
Estimativa de pacientes que poderão ser beneficiados a 
partir da inclusão da tecnologia a ser avaliada:
Custo do uso da tecnologia já existente por 
paciente tratado ou diagnosticado:
Custo do uso da tecnologia a ser avaliada por 
paciente tratado ou diagnosticado:
Estimativa de gasto com a nova tecnologia:
Estimativa de número de procedimentos/ano:
Estimativa de gasto com procedimentos adicionais 
necessários à aplicação da tecnologia:

iNForMaÇÕes restritas ao Decit – sctie/Ms

Questionamentos de acordo com os critérios de priorização: SIM NÃO
Suficiente disponibilidade de evidência científica
Existem estudos publicados em agências internacionais de saúde e/ou 
de Avaliação de Tecnologias em Saúde sobre o tema especificado?
Existem revisões sistemáticas da literatura publicadas sobre o tema?
Existem estudos de avaliação econômica publicados sobre o tema?
Existem ensaios clínicos randomizados sobre tema?
Existem consensos ou diretrizes nacionais ou internacionais publicados sobre o tema?
Os resultados dos estudos identificados são confiáveis e aplicáveis?
A tecnologia é eficaz?
A tecnologia é segura?
A tecnologia é efetiva?
A tecnologia é eficiente?
A tecnologia causa impacto no manuseio dos pacientes 
ou no resultado clínico após sua utilização?
Controvérsia ou grande interesse entre os profissionais da saúde
Existe interesse das classes profissionais e discussão ou discordância 
sobre a efetividade da intervenção a ser avaliada?
Exigência de ações do Estado
Existe pressão política para que a tecnologia seja 
avaliada ou rapidamente incorporada?

(   ) associações de portadores de patologias,

(   ) pesquisadores,

(   ) Executivo, Legislativo, Judiciário,

(   ) organismos internacionais,

(   ) países do Mercosul,

(   ) indústria e mídia.
Existe alguma exigência por parte do Estado ou de outras organizações?
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Recomendações:
Desdobramentos:

Data da última revisão:

iNstruÇÕes Para PreNcHiMeNto

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Título do projeto de proposta:
Título do projeto de estudo em ATS a ser encomendado.
Área demandante:
Identificação da instituição ou setor solicitante, entre eles: Departamento de 
Assistência Farmacêutica/SCTIE/MS, gestores estaduais e municipais de saúde, 
unidades assistenciais da rede do SUS, universidades, agências reguladoras, 
órgãos do MS. Inclui o contato da instituição: endereço, telefone e e-mail.
Responsável:
Nome do responsável pelo pedido de execução do estudo, sua titulação e instituição 
a qual está vinculado, assim como seu contato: endereço, telefone e e-mail.
Data:
Data de elaboração da solicitação do estudo. 
IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA
Descrição:
Detalhamento descritivo da tecnologia, denominação e características técnicas 
fundamentais (bases fisiopatológicas, modo de funcionamento, componentes, etc.).
Indicação clínica:
Identificação do problema clínico

Exemplo: diabetes mellitus; infarto agudo do miocárdio; filariose; etc.
Contra-indicações:
Contra-indicação da tecnologia a ser avaliada, devendo incluir descrição 
de situações nas quais ela não poderá ser utilizada.
Riscos ou efeitos adversos:
Enumerar todos os possíveis riscos e efeitos adversos da utilização da tecnologia, aos 
usuários, profissionais de saúde, operadores do equipamento e ambiental, se for o caso.
Tipo de tecnologia:
O responsável deverá optar por um dos tipos propostos:

(   ) Medicamento                    (   ) Material                                        (   ) Outro (Especificar)

(   ) Equipamento                     (   ) Procedimento ou técnica
Possui registro na Anvisa?
Neste campo, o solicitante deverá responder se a tecnologia 
já é registrada na Anvisa, devendo optar por:

(   ) Sim  (   ) Não (   ) Não se aplica

No mesmo campo, deve-se apontar o número de registro da tecnologia na 
Anvisa. Se esta já for registrada, a data de validade do registro e o local onde 
a tecnologia já está sendo utilizada (município, UF, instituição).
A tecnologia a ser avaliada:
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(   ) Substitui completamente as tecnologias utilizadas atualmente.

(   ) Substitui parcialmente as tecnologias utilizadas atualmente.

(   ) Adiciona ou complementa a utilização da tecnologia atual, sem substituir as indicações.

O responsável deve selecionar a opção que melhor se adeqüe à tecnologia a ser avaliada.
Qual a fase de desenvolvimento da tecnologia:
(   ) Pesquisa básica                           (   ) Difusão ampla, porém controvertida

(   ) Pesquisa clínica                          (   ) Prática clínica aceita e generalizada

(   ) Estágio inicial de difusão           (   ) Obsolescência

O responsável deve selecionar a opção que melhor se adeqüe à tecnologia a ser avaliada.
POTENCIAL DA TECNOLOGIA
Gravidade e freqüência da condição de saúde a qual será aplicada a tecnologia:
Dados epidemiológicos, incidência, prevalência e magnitude do problema; 
dados de morbidade, mortalidade e incapacidade; número de pacientes que se 
beneficiariam da tecnologia; ônus da doença ou agravo na sociedade; fatores de 
risco da doença ou agravo para a qual a tecnologia está sendo indicada:
Potencial da tecnologia para contribuir para a melhoria da qualidade da assistência:
Contribuição da tecnologia no aprimoramento da qualidade da rede de serviços do SUS, 
possibilidade do estudo em gerar melhorias em todos os níveis de atenção à saúde:
Potencial da tecnologia em reduzir os riscos para a saúde:
Possível contribuição da tecnologia a ser estudada para a redução de riscos para a saúde 
em relação à segurança da intervenção, em comparação às tecnologias atuais ou não:
Comparação com as tecnologias alternativas existentes, com relação à eficácia:
Descrição das tecnologias já existentes, tecnologias de uso já estabelecido, suas limitações e 
estimativa do número de pacientes que utilizam a tecnologia. Devem-se apontar aqui resultados de 
estudos primários e/ou revisões sistemáticas que estabeleceram comparação entre as tecnologias:
Potencial da tecnologia para melhorar o resultado/benefício para a saúde:
Justificativas de substituição da tecnologia já existente, considerando: aumento da eficácia e 
efetividade, melhoria da qualidade de vida e redução de riscos e efeitos adversos da intervenção, 
considerando a tecnologia a ser avaliada em comparação à tecnologia já existente: 
Custo unitário ou agregado da tecnologia frente à demanda de utilização:
Análise do custo da tecnologia e do seu impacto para o sistema de saúde, frente à demanda 
de utilização. Por exemplo, tecnologias de baixo custo unitário que tenham grande impacto 
econômico final para o sistema, dependendo da demanda, ou tecnologias de alto custo que 
tenham pequena demanda. O responsável deverá inserir os valores relacionados a cada campo:
Suficiente disponibilidade de evidência científica:
Análise da disponibilidade de estudos de qualidade na área e da necessidade de 
realização de novos estudos. O responsável deverá responder sim ou não a cada 
um dos questionamentos sobre a existência de evidência científica na área:
Controvérsia ou grande interesse entre os profissionais da saúde:
Análise dos interesses das classes profissionais e da discussão ou discordância sobre a efetividade 
da intervenção a ser avaliada. O responsável deverá responder sim ou não ao questionamento:
Exigência de ações do Estado:
Análise da existência de pressão política (associações de portadores de patologias, 
pesquisadores, Executivo, Legislativo, Judiciário, organismos internacionais, 
países do Mercosul, etc.) para que dada tecnologia seja avaliada ou rapidamente 
incorporada. O responsável deverá responder sim ou não aos questionamentos:
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ANEXO E – Critérios de priorização de 

avaliação de tecnologias em saúde
gravidade e prevalência da condição de saúde:•	  refere-se à magnitude do problema, 
aos indicadores de morbidade, mortalidade, incapacidade, carga de doença e fatores de 
risco da doença ou agravo para a qual a tecnologia está sendo indicada.
custo social da condição de saúde: •	 relaciona-se aos estigmas sociais, perdas da capa-
cidade de trabalho e de convívio social, gastos previdenciários devido a aposentadorias 
por invalidez, etc.
Potencial dos resultados do estudo para melhorar o resultado/benefício para a saú-•	
de: refere-se à possibilidade do estudo em contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida, considerando a efetividade e a eficácia da tecnologia avaliada.
Potencial dos resultados do estudo para mudar os custos para o sistema de saúde: •	
refere-se às possíveis alterações, de aumento ou redução, nos custos de procedimentos/
intervenções geradas pelo futuro estudo.
Potencial dos resultados do estudo para contribuir para a melhoria da qualidade da •	
assistência: refere-se à possibilidade do estudo em gerar melhorias em todos os níveis 
de atenção à saúde.
Potencial dos resultados do estudo em reduzir os riscos para a saúde: •	 refere-se à pos-
sível contribuição da tecnologia a ser estudada na redução dos riscos para a saúde em 
relação à segurança da intervenção.
custo unitário ou agregado da tecnologia frente à demanda de utilização: •	 refere-se 
à análise do custo da tecnologia e do seu impacto para o sistema de saúde, frente à 
demanda de utilização. Por exemplo, tecnologias de baixo custo unitário que tenham 
grande impacto econômico final para o sistema, dependendo da demanda, ou tecnolo-
gias de alto custo que tenham pequena demanda.
suficiente disponibilidade de evidência científica: •	 refere-se à análise da disponibili-
dade de estudos de qualidade na área e da necessidade de realização de novos estudos.
controvérsia ou grande interesse entre os profissionais da saúde: •	 refere-se à análise 
dos interesses das classes profissionais e da discussão ou discordância sobre a efetivida-
de da intervenção a ser avaliada. Existência de pressão por parte dos profissionais.
exigência de ações do estado: •	 refere-se à análise da existência de pressão política (as-
sociações de portadores de patologias, pesquisadores, Ministério Público, Judiciário, 
organismos internacionais, países do Mercosul, etc.) para que dada tecnologia seja 
avaliada ou rapidamente incorporada. Relaciona-se também à análise da necessidade 
de tomada de decisão reguladora, de incorporação ou de abandono da tecnologia. 
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ANEXO F – EDITAL PADRÃO N.º 001/20067

Processo De seLeÇÃo Para o curso

De MestraDo ProFissioNaL eM gestÃo De tecNoLogia eM saÚDe (ingresso em 
jan/2007)

O Programa de _______________________ torna público que receberá no período de __ a __ de 
2006 a documentação dos candidatos ao PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRA-
DO PROFISSIONAL EM ____________________ com área de concentração GESTÃO DE TECNOLO-
GIAS EM SAÚDE. 

Esse curso possui financiamento do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de 
Ciência,Tecnologia e Insumos Estratégicos e do Departamento de Atenção Especializada da Secretaria 
de Atenção à Saúde, em cooperação técnica com a Financiadora de Estudos e Projetos.

Dos candidatos

Os candidatos deverão ser profissionais com formação de nível superior que atuem em •	
uma das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde e demais organizações de 
saúde vinculadas ao SUS. Os mesmos deverão ser referendados pelo gestor ou chefia 
imediata, com termo de compromisso (link modelo da carta CGETS) assinado e acor-
dado com instâncias vinculadas. 
O curso é destinado a gestores ou técnicos que trabalhem com regulação, controle e •	
avaliação, ciência e tecnologia, atenção básica, média e alta complexidades e economia 
da saúde. Preferencialmente, servidor público que trabalhe com avaliação e incorpora-
ção de tecnologias de saúde.
Para este Programa, os candidatos devem ser prioritariamente encaminhados das ins-•	
tituições do ___________, ___________, _________ [estados]. 

Vagas

As vagas oferecidas para o Curso de Mestrado Profissional para o ano de 2006 serão:

a) No máximo 25 (vinte e cinco) 

Do Processo seletivo

O processo seletivo consiste de duas etapas, a saber:

As etapas 1 e 2 são eliminatórias

- 1 ª etapa (inscrição): abrange a entrega e a análise da seguinte documentação:

a) diploma de graduação, nacional ou estrangeiro, reconhecido pelo MEC;

b) histórico escolar da graduação;

c) Curriculum vitae (preferencialmente em modelo Lattes), impresso e em formato eletrônico (dis-
quete ou CD devidamente identificados);

d) termo de compromisso do gestor e/ou chefia imediata [hiperlink];

e) plano de trabalho (modelo disponível em[hiperlink]);

f) formulário de inscrição preenchido, disponível em: [hiperlink];

j) cópia de documento de identidade; e

7 
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k) 1 (uma) foto 3 x 4.

A documentação deverá ser entregue na ______________, de segunda a sexta-feira, no horário das 
________, ou por Sedex (data de postagem), até a data limite, conforme calendário do processo seletivo, 
no seguinte endereço: [hiperlink]

A documentação será analisada pela __________ e somente será aprovado para a etapa seguinte o 
candidato que obtiver: 

parecer favorável na análise do histórico escolar na graduação; a. 

parecer favorável na análise do b. curriculum vitae;

realização da prova de conhecimento.c. 

- 2 ª etapa (classificatória): após análise da documentação dos candidatos pela __________, os candi-
datos que tenham sido aprovados na 1.ª etapa serão chamados para a realização de entrevista.

A listagem será afixada no ____________ e divulgada no site [hiperlink]. 

Das Notas e da classificação

Os candidatos receberão notas de 0 a 10 (zero a dez) em cada critério de avaliação, sendo então calcu-
lada a média das duas notas obtidas, considerando-se os pesos de cada item, para definição da nota geral 
ponderada.

Para a classificação dos candidatos, serão aplicados pesos, conforme tabela a seguir:

critérios de avaliação – etapa classificatória Peso
Entrevista e analise de currículo 6,0
Prova de conhecimento 4,0

Na entrevista, serão avaliados: 

o histórico escolar de graduação;a) 

a atuação em áreas relacionadas ao processo de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento b) 
da utilização e retirada de tecnologias do Sistema Único de Saúde;

 a produção técnica e científica;c) 

o plano de trabalho;d) 

a disponibilidade de dedicação aos estudos;e) 

interesse e apoio do gestor local;f) 

conhecimentos em língua estrangeira.g) 

Serão considerados habilitados os candidatos com nota geral ponderada igual ou superior a 7,0 (sete). 
Os demais candidatos estarão eliminados do processo seletivo. Os candidatos serão classificados por or-
dem decrescente de nota geral ponderada.

Dos critérios de desempate

Ser dirigente ou ser técnico que atue na gestão e produção da avaliação de tecnologias, na decisão a) 
por incorporação e no gerenciamento do uso de tecnologias no SUS;

Ser servidor público;b) 
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Ser dirigente ou técnico que não possui mestrado;c) 

Maior tempo de atuação na área anteriormente citada.d) 

Proposta de cronograma

Etapa Período
Divulgação do edital
Inscrições
Período para realização das provas e entrevistas
Divulgação dos resultados do processo seletivo
Período para os candidatos confirmarem a aceitação da vaga
Início do curso

Dos resultados 

O resultado da classificação final dos candidatos será afixado no __________ e divulgado na página 
[hiperlink] na internet data.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos, durante o período do processo seletivo, nos telefones 
___________ no horário das ____________ ou pelo e-mail xxxxxxxx 

Dos casos omissos 

As situações não contempladas neste edital serão resolvidas pela _____________.

Cidade: __________.

Coordenador: _____________________.
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ANEXO G – TERMO DE COMPROMISSO DA PóS-GRADUAÇÃO –  

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: GESTÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE.
Das Partes

instituição Participante (anuência do gestor público)

Nome: 
Natureza jurídica: 
CNPJ n.º : 
Endereço: 
Cidade: UF: CEP: 
Nome do representante legal: 
CPF/MF : 
Nacionalidade: Estado civil: 
Identidade n.º:  Data de expedição: Órgão expedidor: 
Cargo: Ato de designação: 
Assinatura:

chefia imediata (dados do chefe imediato que liberará o funcionário)

Nome:
Cargo: Ato de designação: 
Identidade n.º: Data de expedição: Órgão expedidor: 
Assinatura:

candidato (Pessoa que irá cursar o Mestrado Profissional em gestão de tecnologias em saúde)

Nome 
Endereço: 
Cidade: UF: CEP: 
CPF:
Nacionalidade: Estado civil: 
Cargo: Ato de designação: 
Identidade n.º: Data expedição: Órgão expedidor:
Endereço residencial:  
Cidade: CEP: 
Assinatura:

instituição de ensino (instituição que executará o curso)

Nome da instituição: 
Nome do curso de mestrado aprovado pela Capes: 
Área de concentração:
CNPJ n.º: 
Endereço: 
Cidade: UF: CEP: 
Nome do representante legal: 
Nome do coordenador do curso:
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e-mail do coordenador:
Cargo: Ato de designação: 
Assinatura:

Pelo presente Termo de Compromisso e na melhor forma de direito, as PARTES, anteriormente indi-
viduadas e devidamente qualificadas, resolvem assumir as responsabilidades e atribuições definidas nas 
seguintes cláusulas e condições:

cláusula Primeira – objeto e objetivo

1 - Constitui objeto do presente Termo de Compromisso o curso de Mestrado profissional com área 
de concentração em Gestão de Tecnologias em Saúde, promovido pelo Ministério da Saúde e pela Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep), destinado a gestores ou técnicos que trabalhem com controle e 
avaliação, de ciência e tecnologia e economia da saúde, atenção básica, média e alta complexidades, con-
forme edital de cada instituição de ensino.

2 - O objetivo do referido curso é aprimorar a capacidade de suporte à tomada de decisão no 
processo de avaliação e incorporação de tecnologia em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

3 - O ingresso no curso de mestrado dependerá da aprovação prévia do candidato na seleção. 

cláusula segunda – obrigações das Partes

1 - Compete à instituição participante (gestor de saúde) e à chefia imediata:

1.1 - Liberar o aluno 30 horas por mês para participação no curso.

1.2 - Acompanhar as atividades realizadas pelo aluno e participar da definição de estudos e projetos 
no que couber.

1.3 - Custear passagem aérea ou rodoviárias e diárias para hospedagem e alimentação. 

1.4 - Assegurar o acesso do aluno às informações disponíveis nas instituições necessárias ao trabalho 
de conclusão do curso.

2 - Compete ao ALUNO:

2.1 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações discentes.

2.2 - Comunicar, formalmente, à instituição de saúde e à instituição de ensino qualquer fato que im-
plique descontinuidade do curso, apresentando justificativas.

2.3 - Comprometer-se em trabalhar na instituição de saúde por igual período de duração do seu cur-
so.

2.4 - Comprometer-se a apresentar o produto de conclusão do curso em área de interesse da institui-
ção de saúde.

3 - Compete à instituição de ensino:

3.1 - Respeitar o cronograma de execução do curso pactuado com o Ministério da Saúde.

3.2 - Fornecer ensino de qualidade atendendo ao conteúdo programático básico pactuado com o Mi-
nistério da Saúde.

3.4 - Cabe ao instituto de ensino comprometer-se a orientar o aluno a realizar produto de conclusão 
do curso em área de interesse da instituição de saúde.

3.5 - Participar de atividades de acompanhamento e avaliação e do processo de formação da Rede Bra-
sileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats).
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cláusula terceira – Vigência (se for o caso)

1 - O presente termo será consumado após o efetivo cumprimento da carga horária exigida para ob-
tenção do documento de conclusão do curso objeto da Cláusula Primeira.

cláusula Quarta– considerações Finais

1 - O presente Termo de Compromisso foi pactuado com o Conselho Nacional de Secretários de Saú-
de (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), firmado por meio de 
ATA, que integram este instrumento de obrigação.

2 - E por estarem assim justas e compromissadas, as partes assinam o presente instrumento em duas 
vias de igual forma e teor na presença de duas testemunhas abaixo nomeadas.
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ANEXO H – FÔLDER DE PóS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: GESTÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

E ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE
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EQUIPE TÉCNICA

Moisés Goldbaum
Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS)

Suzanne Jacob Serruya
Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde (Decit/SCTIE/MS)

assistentes de direção
Cristiano Costa
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coordenação-geral de Desenvolvimento institucional
Márcia Luz da Motta (Coordenadora)
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Daniela Loiola
Emanuelle Weyl da Cunha Costa
Emerson Vasconcelos
Kátia Abreu
Ludmila Neves
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Natália Veloso
Zilda Darci dos Reis Gerturdes

coordenação-geral de comunicação e informação
Maria Cristina Costa de Arrochela Lobo (Coordenadora)
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David Ribeiro de Abreu
Ivy Fermon Cardoso da Costa
Jacqueline Gagliardi
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Juliana Pinheiro
Karla Ramos
Luciana Barreto
Raquel Damasceno Pinheiro
Renata Osório Guimarães
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