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Contextualização 

 

 De 14 a 18 de novembro próximo, a Abrasco estará realizando em Porto Alegre o seu 

10º Congresso, que tem como tema geral “saúde é desenvolvimento: ciência para a 

cidadania”. Motivou a escolha desse tema a compreensão de que o Brasil vive um período de 

estabilidade econômica com crescimento e distribuição de renda. Ainda que a continuidade 

dessas condições não esteja assegurada, haja vista a grave crise mundial, não se pode adiar o 

debate sobre o modelo de desenvolvimento para o país.  

 A Abrasco entende que o Brasil não será um país desenvolvido se seu povo não gozar 

de uma situação de saúde compatível com seu nível de riqueza econômica. E entende ainda 

que o país tem algumas pré-condições favoráveis ao alcance do desenvolvimento social: 

reconhece legalmente a saúde como um direito de todos e dispõe de um Sistema Único de 

Saúde que está estruturado em todas as regiões e representa, em si mesmo, um poderoso 

agente econômico. Ressalte-se que tanto para o crescimento econômico, quanto para a 

consolidação do SUS, a ciência, o desenvolvimento tecnológico e a inovação têm 

desempenhado papéis centrais.  

 Contudo, para fazer valer essas pré-condições, é preciso fortalecer o SUS, enquanto 

sistema de serviços e enquanto estratégia de desenvolvimento socialmente inclusivo. Para 

tanto, a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde é uma peça 

fundamental. 

   Não há dúvida de que a PNCTIS já deu significativa contribuição ao SUS. No entanto, a 

conjuntura social mudou e é hora da renovar a PNCTIS, inserindo-a no contexto de 

desenvolvimento com justiça social. Na prática, em especial em aspectos relativos à inovação e 

ao complexo industrial da saúde, a PNCTIS tem sido renovada. Com isso, torna-se mais fácil e 

mais necessário o envolvimento ativo da comunidade científica, incluindo a da Saúde Coletiva.  

A Comissão de C&T da Abrasco, que nos anos 1990 e 2000 muito contribuiu para a 

formulação da PNCTIS, assumiu, desde abril de 2011, em sua oficina de planejamento realizada 

na Faculdade de Saúde Pública (USP), o compromisso de apoiar esse processo de renovação. 
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Para tanto, já realizou um seminário – em 04 e 05 de outubro na Fiocruz-Rio – que, 

sistematizou os propósitos da PNCTIS em três planos: 

(a) No plano ideológico, propiciar a incorporação do componente científico, tecnológico e 

da inovação no campo de reflexão e de ação da reforma sanitária brasileira;  

(b) No plano político, buscar a reaproximação entre a política de ciência, tecnologia e 

inovação em saúde e a política de saúde;  

(c) No plano institucional, promover o deslocamento da autoridade pública de saúde para 

uma posição central na organização do esforço brasileiro de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em saúde. 

Nesse mesmo seminário, a Comissão decidiu trabalhar na preparação de teses para a 

renovação da PNCTIS, antevendo a necessidade de realização em um futuro próximo da III 

Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Identificou ainda a 

necessidade de, nesse processo, concluir-se a revisão da Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde (ANPPS), de modo articulado com as Pesquisas Estratégicas para o SUS, 

definidas pelo Ministério da Saúde em 2011.  

Tais encaminhamentos foram reiterados na reunião realizada em 13 de novembro de 

2011, em São Paulo, no âmbito do Congresso de Epidemiologia. Nesse momento, decidiu-se 

pela circulação de dois documentos de avaliação da ANPPS, preparados por Leonor Pacheco e 

Rita Barradas, e de uma proposição de criação do Instituto Nacional de ATS, sistematizada por 

Luis Eugenio. E deliberou-se pela realização de uma nova oficina de trabalho em Salvador, nos 

dias 02 e 03 de julho de 2012.  

 O 10º Congresso, que tem como um dos seus cinco eixos temáticos a ciência, a 

tecnologia e a inovação em saúde, será, certamente, um espaço propício para aprofundar e 

ampliar a discussão sobre a PNCTIS, o que impõe à Comissão, nessa oficina de Salvador, a 

responsabilidade de propor debates, mesas e painéis à comissão científica do Congresso. 

 Além da renovação da PNCTIS, a Comissão, desde sua oficina de abril de 2011, em São 

Paulo, comprometeu-se em desenvolver um Plano Diretor da CT&I em Saúde no âmbito da 

Saúde Coletiva, ou seja, definir objetivos e estratégias para desenvolver a pesquisa e a 

formação de pessoal sobre CT&I em Saúde ao interior dos Programas de Pós-Graduação e dos 

Cursos de Graduação em Saúde Coletiva. 

 Nesse aspecto, foram levantadas questões que estão a merecer mais uma rodada de 

discussão:  

(a) Pesquisa: que questões de investigação precisam ser respondidas para renovar a 

PNCTIS? Como viabilizar programas e projetos de pesquisa para isso? 



(b) Ensino: que competências precisam ser desenvolvidas com os estudantes de 

graduação e pós-graduação em Saúde Coletiva? Como incorporar ações pedagógicas nos 

cursos de Saúde Coletiva que permitam o desenvolvimento dessas competências? 

 Diante disso tudo, a Oficina de Trabalho dos dias 02 e 03 de julho de 2012 tem os 

seguintes objetivos: 
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Objetivos gerais: 

- Revisitar a Política Nacional de C, T & I em Saúde 

- Encaminhar a elaboração do Plano Diretor de CT&I em Saúde no âmbito da Saúde Coletiva 

  

Objetivos específicos 

- Revisitar a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, articulando-a às 

Pesquisas Estratégicas para o SUS  

- Discutir as estratégias do MS na área da inovação e do CIS 

- Discutir o papel do MS no sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação 

- Elaborar propostas de mesas e painéis no 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 

- Definir encaminhamentos para o Plano Diretor 

 

Programação 

Dias 02 e 03 de julho de 2012 

Instituto de Saúde Coletiva (UFBA) 

 

Horário Tema Responsável 

Dia 02/07/12   

09:00-10:00h Memória das últimas reuniões da Comissão  Luis Eugenio 

10:00-12:30h Revisitando a ANPPS e as PES Rita Barradas – 20 min 

Leonor Pacheco- 20 min 

Luis Eugenio* – 20 min 

Debate – 90 min 

14:30-15:30h Iniciativas recentes de fortalecimento da 

inovação e do CIS 

Laís Costa – 20 min 

Debate – 40 min 

16:00-17:00h O papel do MS no sistema de pesquisa Carvalheiro – 20 min 

Debate – 40 mon 

17:00h Encerramento do 1º dia  

Dia 03/07/12   

09:00-10:00h Informes do 10º Congresso Luis Eugenio 

10:00-12:00h Proposição de mesas e painéis Plenária da Comissão 

14:00- 15:00h Plano diretor Plenária 

15:00-17:00h Encaminhamentos Plenária 

17:00h Encerramento da oficina  

* Apresentação preparada por Ana Luiza Viana, quando diretora do Decit 


