
 

   

 

 

 

 
Relatório Científico 

 
 

 

Introdução 

 

O PPSUS tem por objetivo o desenvolvimento descentralizado de pesquisas 

direcionadas para a resolução de problemas de saúde da população e para o 

aprimoramento do próprio Sistema Único de Saúde. A coordenação nacional do 

processo é realizada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da 

Saúde (DECIT) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia (CNPq). A coordenação no âmbito 

do Estado de São Paulo está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da 

Saúde, por meio do Instituto de Saúde, e da Fundação de Amparo à Pesquisa 

(FAPESP).   

 Nos anos de 2004 e 2005 foi executada em São Paulo a primeira fase do 

PPSUS, apoiando o desenvolvimento de projetos nas linhas de pesquisa sobre: 1) 

qualidade da prestação de serviços para o atendimento às necessidades de saúde da 

população e 2) gestão descentralizada do SUS, com ênfase na análise dos 

compromissos assumidos pelos gestores municipais e a divisão de poder e funções 

entre municípios e órgãos regionais.  

 No biênio 2006-2007, o PPSUS apoiou o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa voltados para Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), financiando 47 

projetos. Os objetivos foram fomentar e fortalecer grupos de pesquisas que atuam em 

ATS, articulando-os às instâncias de formulação e execução de políticas públicas de 

saúde do estado; aprimorar a capacidade de gestão do SUS, nos âmbitos estadual e 

municipal, para o uso e a incorporação racional de tecnologias em saúde, tornando 

disponíveis aos gestores conhecimentos necessários à tomada de decisão; e analisar 

resultados e impactos do uso da tecnologia em saúde para a promoção do acesso 

universal e eqüitativo da população à saúde.    

 Nessa perspectiva, a difusão dos resultados dos projetos de pesquisa 

realizados nesses dois períodos é fundamental para o fortalecimento da política de 

Ciência e Tecnologia no âmbito do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo.  



 

   

  

 

 

Justificativa da importância da reunião para o cenário científico ou tecnológico 

do País 

  

Tendo como pressuposto que o PPSUS tem por objetivo o desenvolvimento 

descentralizado de pesquisas direcionadas para a resolução de problemas de saúde 

da população brasileira e para o aprimoramento do próprio Sistema Único de Saúde, 

articulando as esferas federal, estadual e as instâncias de fomento à ciência e 

tecnologia e de gestão do SUS, a realização de um evento para difusão dos resultados 

dos projetos de pesquisa desenvolvidos no quadriênio 2004-2007 poderá contribuir 

para o aprimoramento das metas e ações estratégicas previstas no Plano Estadual de 

Saúde da SES/SP, sobretudo no eixo da Ciência e Tecnologia, bem como para o 

fortalecimento das diretrizes da política e do plano de trabalho do DECIT, no Ministério 

da Saúde e seus parceiros no âmbito federal.  

Estratégias de difusão dessa natureza também são relevantes para refletir e 

aprofundar o debate técnico-científico e principalmente político sobre os eixos e as 

prioridades dos editais de seleção pública realizados anteriormente no estado de São 

Paulo. Adicionalmente poderá subsidiar e aperfeiçoar os próximos editais não apenas 

no estado, mas no país, uma vez que permitirá a troca de experiências futura com 

outros estados e instâncias federais.   

No cenário científico, consiste em uma oportunidade para que o estado 

aperfeiçoe sua capacidade de gestão das tecnologias em saúde, compreendendo que 

a mesma deve ser baseada em informações e evidencias, para promover o uso e a 

incorporação racional no Sistema Único de Saúde. É também uma estratégia para 

articulação de grupos de pesquisa, gestores e financiadores que atuam em diferentes 

esferas na área de Ciência e Tecnologia no país.   

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Objetivos do Seminário 

  

 O Seminário teve os seguintes objetivos:  

 

 Divulgar os resultados dos projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito do 

PPSUS 2004-2005 e 2006-2007 no Estado de São Paulo; 

 Contribuir para o fortalecimento do processo de tomada de decisão dos 

gestores e equipes técnicas do SUS São Paulo nos seus diferentes níveis;  

 Fomentar a troca de experiências entre pesquisadores, gestores e agências de 

financiamento de pesquisas para o SUS para o aprimoramento da política de 

Ciência e Tecnologia no Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Programação 

 

O evento foi estruturado em torno de sete mesas-redondas e uma sessão de 

visita a pôsteres (Anexo 1- Folder de divulgação do evento). 

No primeiro dia do seminário foram apresentados os sete projetos financiados 

pelo PPSUS 2004-2005, distribuídos em quatro mesas redondas. Tendo em vista que 

apenas um dos projetos contemplados pelo PPSUS abordava a temática do 

financiamento, e por se tratar de aspecto relevante para o debate, optou-se por 

compor uma mesa incluindo dois convidados não contemplados no PPSUS. 

O trabalho das mesas foi conduzido por um coordenador, a quem coube 

compor e apresentar os membros da mesa, controlar o tempo das apresentações e 

organizar o debate. 

 Cada projeto foi apresentado em 30 minutos, abordando de forma breve o 

desenho e os objetivos da pesquisa, com ênfase nos resultados e recomendações que 

possam contribuir para o fortalecimento da gestão e gerência das políticas públicas no 

SUS-SP.    

 Todas as mesas contaram com debatedores com renomada experiência nos 

temas que fizeram suas considerações em 15 minutos. A seguir o debate foi estendido 

aos participantes por mais 15 minutos. 

  No segundo dia foram apresentados em três mesas-redondas os projetos 

financiados pelo PPSUS 2006-2007 e já finalizados. Na mesa 6, um dos projetos 

encontrava-se em andamento, porém a pesquisadora (consultada por telefone) 

concordou em apresentar os dados disponíveis até o momento para possibilitar o 

debate sobre o tema. 

 Os demais projetos de pesquisa financiados pelo PPSUS 2006-2007, que não 

fizeram parte das apresentações orais foram apresentados no formato pôster.  

Um resumo (2 laudas) dos projetos de pesquisa financiados foi solicitado aos 

pesquisadores e disponibilizado na pasta do evento (Anexo 2 - Relatório de resultados 

dos projetos de pesquisa). 

  

 

 



 

   

 

 

 

Público–alvo 

 

 Coordenarias da SES/SP 

 Membros do Conselho Estadual de Saúde 

 Câmaras Técnicas da Comissão Intergestores Bipartite 

 Departamentos Regionais de Saúde: direção técnica, grupos de vigilância 

epidemiológica, equipe de planejamento, equipe técnica do núcleo regional de 

atenção básica, equipe de avaliação e controle, equipe dos sistemas de 

informação; 

 Membros do Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

 Secretarias Municipais de Saúde participantes dos projetos 
 

 

Estratégias para divulgação do evento 

 

 Distribuição de cartazes e folders para a Secretaria de Estado da Saúde – 

sede, Departamentos Regionais de Saúde, Secretarias Municipais de 

Saúde, Universidades da capital e interior do Estado, COSEMS-SP e 

Ministério da Saúde. 

 Divulgação via site do Instituto de Saúde e Secretaria de Estado de Saúde 

e divulgação eletrônica através de entidades afins: Faculdade de Saúde 

Pública, COSEMS-SP, etc. 

 

 



 

   

 

 

 

Avaliação do evento 

 

 Participantes 

 

O evento contou com 216 participantes, sendo que na tabela 1 apresenta-se a 

distribuição dos mesmos segundo vinculo institucional. As fichas de inscrição e as 

listas de freqüência encontram-se no Anexo 3. 

 
Tabela 1 -  Distribuição dos participantes, segundo o vinculo institucional, no 
Seminário “Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS-SP) 2004-
2007, realizado no Instituto Dante Pazzanese, nos dias 12 e 13 de novembro de 2008. 

 
 

Vinculo institucional Nº % 

Universidade 64 30% 

Instituto de Pesquisa 47 22% 

Secretaria Estadual de Saúde 34 16% 

Secretaria Municipal de Saúde 31 14% 

Governo Federal* 13 6% 

Outros** 27 13% 

 Total 216 100% 

 
* Ministério da Saúde, CNPq, DECIT, Ministério da Agricultura 
** Sociedade civil, Fundação, Consultoria, Conselhos Regionais e Sindicatos 

 

 Verifica-se que houve grande adesão da comunidade científica (52% dos 

participantes de Universidades ou Institutos de Pesquisa). Porém, destaca-se a 

participação de gestores dos níveis federal, estadual e municipal, totalizando 36% 

dos participantes. 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 Avaliação do evento pelos participantes 

 

O seminário foi avaliado pelos participantes e os resultados foram 

sistematizados e analisados pela Comissão Organizadora e de Trabalho. A seguir são 

apresentados os resultados, com base em 36 avaliações preenchidas e entregues à 

Comissão. Inicialmente, chama a atenção que apesar da disponibilização da ficha de 

avaliação nas pastas dos participantes e vários lembretes sobre a importância de seu 

preenchimento, houve pouca resposta a essa solicitação, o que merece atenção nos 

próximos eventos do PPSUS. 

A tabela 2 apresenta a distribuição dos participantes que realizaram a 

avaliação, segundo vínculo institucional. 

 
Tabela 2 -  Distribuição dos participantes que entregaram as fichas de avaliação do 
evento, segundo o vinculo institucional, no Seminário “Programa de Pesquisa para o 
Sistema Único de Saúde (PPSUS-SP) 2004-2007, realizado no Instituto Dante 
Pazzanese, nos dias 12 e 13 de novembro de 2008. 
 

  

Vínculo institucional N (%) 

Conselho Municipal de Saúde 2 
(5,5%) 

Instituto de Pesquisa 4 
(11,1%) 

Ministério da Saúde 3 
(8,3%) 

Secretaria Estadual de Saúde 15 
(41,6%) 

Secretaria Municipal de Saúde 4 
(11,1%) 

Universidade 4 
(11,1%) 

Outro 
(Sociedade civil, Fundação, Consultoria e COREN) 

4 
(11,1%) 

Total 36 
(100%) 

 
 

 



 

   

 

 

 

 

No quadro 1 a avaliação é feita segundo os objetivos do evento. Verifica-se que 

no item “divulgação dos resultados” a totalidade dos participantes julgou o objetivo 

cumprido. Percentual menor, porém expressivo, apontou para a possibilidade de troca 

de experiências entre pesquisadores, gestores e agências de financiamento de 

pesquisas. Para pouco menos da metade dos participantes o evento contribuiu para o 

fortalecimento do processo de tomada de decisão dos gestores. Esse resultado 

reforça a necessidade do estabelecimento de outros mecanismos que levem à 

incorporação dos resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito do PPSUS pela 

gestão do SUS. 

 

Quadro 1 -  Distribuição dos participantes que entregaram as fichas de avaliação do 
evento, segundo sua opinião sobre o cumprimento dos objetivos do evento, no 
Seminário “Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS-SP) 2004-
2007, realizado no Instituto Dante Pazzanese, nos dias 12 e 13 de novembro de 2008. 
 

Objetivos Atingido Parcialmente 
atingido 

Não 
atingido 

1- Divulgar os resultados dos projetos de pesquisa 
desenvolvidos no âmbito do PPSUS 2004-2005 e 2006-
2007 no Estado de São Paulo; 

33 
(91,7%) 

 

3 
(8,3%) 

- 

2- Contribuir para o fortalecimento do processo de 
tomada de decisão dos gestores e equipes técnicas do 
SUS/SP nos seus diferentes níveis; 

17 
(47,2%) 

19 
(52,8%) 

- 

3- Fomentar a troca de experiências entre 
pesquisadores, gestores e agências de financiamento de 
pesquisas para o SUS para o aprimoramento da política 
de Ciência e Tecnologia no Estado de São Paulo. 

28 
(77,8%) 

8 
(22,2%) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 Segundo os participantes, foram aspectos positivos do seminário a 

possibilidade de atualização de informações e o seu conteúdo, entre outros (Quadro 

2).  

 

Quadro 2 -  Distribuição dos participantes que entregaram as fichas de avaliação do 
evento, segundo sua opinião sobre os aspectos positivos do evento, no Seminário 
“Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS-SP) 2004-2007, 
realizado no Instituto Dante Pazzanese, nos dias 12 e 13 de novembro de 2008. 
 

Atualização de informações 22 
(61,1%) 

Conteúdo das informações 24 
(66,6%) 

Divulgação 9 
(25%) 

Organização 11 
(30,5) 

Infra-estrutura 4 
(11,1%) 

 
 
Em relação aos aspectos negativos chamou atenção a percepção dos 

participantes sobre o pouco tempo para as discussões (Quadro 3). Esse fato pode ser 

justificado pela inclusão de projetos de dois editais em um mesmo evento e merece 

atenção na organização dos próximos seminários do PPSUS. 

 

Quadro 3 -  Distribuição dos participantes que entregaram as fichas de avaliação do 
evento, segundo sua opinião sobre os aspectos negativos do evento, no Seminário 
“Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS-SP) 2004-2007, 
realizado no Instituto Dante Pazzanese, nos dias 12 e 13 de novembro de 2008. 

 
 

Pouco tempo para discussões 16 
(44,4%) 

Divulgação 6 
(16,6%) 

Infra-estrutura 5 
(13,8%) 

Organização 4 
(11,1%) 

Não houve  7 
(19,4%) 

 



 

   

 
 

Segundo as avaliações, a carga horária do seminário foi suficiente para 75% 

dos participantes.  O formato do Seminário foi considerado “ótimo” para 27,8% dos 

participantes, “bom” para 69,4% e “regular” para 2,8%. O material distribuído nas 

pastas foi considerado “ótimo’ em 47,2% e “bom” em 52,8% das avaliações. 

 A seguir listamos as sugestões registradas nas fichas de avaliação 

 

Sugestões: 
 

- Divulgar melhor eventos desta natureza; 

- Pouca ênfase nos debates dos temas, tinha que ser mais discutido; 

- Entregar o certificado no último período (tarde do segundo dia do evento); 

- Discussão periódica; 

- Divulgação maior entre os gestores/administradores no SUS. Poderia o seminário 

ser inserido como critério de pontuação para atualização/educação permanente dos 

gestores? Achei pequena a participação de professores, pesquisadores de 

universidades públicas; 

- Momento de apresentação oral para os resultados parciais para apontar algum 

possível erro metodológico ou mesmo direcionar os projetos para uma maior 

aplicabilidade para o SUS. Para isso seria necessário um seminário para avaliação 

dos resultados parciais e um segundo para avaliação/divulgação dos resultados 

finais; 

- Outro seminário com apresentação de pesquisas realizadas em regionais de 

saúde (DRS) para conhecimento e integrações com outros participantes; 

- Maior estudo, no tocante a medicação de alto-custo para que não se gaste 

desnecessariamente verba que poderiam ser investidas em outras necessidades; 

- Levar o seminário a todos os municípios; 

- Divulgar o resultado das pesquisas em todas as DRS e conselho municipal; 

- Ampliar para apresentação de outras pesquisas (não incluídas no PPSUS) 

realizadas pela SES e SMS/SP; 

- Seminário pouco participativo e pouco dinâmico, cansativo. Uma dica seria não 

entregar o certificado no inicio, pois as pessoas vão embora; 

- Tempo e forma de exposição dos convidados poderiam ser de forma mais breve e 

preocupada com o ouvinte;  

- O debate deveria ser feito através de perguntas por escrito, assim o debatedor 

escolheria os assuntos pertinentes, pois com a palavra aberta no microfone, os 

convidados iniciam assuntos sem nenhuma relação, assim como testemunhos, 

elogios e reclamações. O tempo para o debate ficou reduzido. 

 
 



 

   

 

 

Pode-se dizer que os objetivos do evento foram cumpridos e que avaliação do 

evento foi bastante positiva, embora alguns ajustes em relação ao formato mereçam 

atenção para os próximos seminários dessa natureza, especialmente a necessidade 

de ampliação do tempo para o debate. 

Os resultados da avaliação deste Seminário serão discutidos com os membros 

do colegiado do Conselho Gestor do PPSUS oportunamente. Espera-se que esses 

resultados possam subsidiar a realização de outros eventos do PPSUS, bem como 

fortalecer a interlocução entre os grupos de pesquisa, gestores e equipes técnicas do 

SUS -SP nos níveis central, regional e local e agências de financiamento à pesquisa.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


