
  1 

 

FORTALECER A PESQUISA E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE SAÚDE PARA O SUS 

 

O progresso científico e tecnológico na área da saúde tem sido muito significativo, nos 

últimos 50 anos, com contribuições relevantes para a melhoria dos cuidados, tanto aos 

indivíduos, quanto às populações. Os avanços tem sido de tal ordem que a atenção à saúde de 

qualidade não se faz mais, atualmente, sem a utilização de uma grande variedade de insumos, 

incluindo equipamento e material médico-hospitalar, medicamentos e vacinas.  

O surgimento ininterrupto e a incorporação acrítica de novas tecnologias, contudo, 

tem ameaçado a sustentabilidade dos sistemas de saúde, pela elevação acelerada dos gastos. 

Ademais, o uso das tecnologias produz, quase que invariavelmente, efeitos colaterais que 

podem ser danosos à saúde e devem ser identificados para serem evitados.  

No Brasil, o SUS é um grande incorporador de tecnologias. Entretanto, ainda é 

incipiente a prática de avaliação científica das tecnologias. Predomina uma incorporação 

acrítica, um processo em que têm papel de destaque, maior do que aceitável em sociedades 

democráticas, as atividades de marketing da própria indústria produtora da tecnologia. 

Para enfrentar o problema, o Ministério da Saúde organizou, em 2005, uma 

coordenação de avaliação de tecnologias em saúde ao interior do Departamento de Ciência e 

Tecnologia. Em 2007, esta coordenação articulou a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias 

em Saúde (Rebrats), que vem realizando estudos, capacitando avaliadores e propondo 

diretrizes metodológicas. Na mesma linha, foi implantada a Rede Nacional de Pesquisa Clínica 

(RNPC).  

A Rebrats e a RNPC encontram-se em estágios iniciais de estruturação, longes ainda de 

poder atender às necessidades de pesquisas e avaliações de tecnologias em saúde. O 

problema maior, no entanto, é que, dentro do atual marco legal e institucional da 

administração pública da saúde, certamente, terão muitas dificuldades para se desenvolverem 

e se consolidarem.  

Ambas precisam de apoio político, financeiro e administrativo que a presente 

estrutura organizacional das instâncias de governo não está habilitada a dar. E não está 

habilitada por várias razões. Uma primeira razão pode ser dita estrutural. Com efeito, inexiste, 

na atual estrutura governamental, uma instância capaz de mediar as relações entre as 

necessidades do sistema de saúde e as capacidades do sistema de pesquisa em saúde, na 

escala que o SUS precisa. Por um lado, a gestão dos sistemas de serviços de saúde está 

completamente absorvida com os problemas – sem dúvida, importantes – da assistência 

quotidiana à saúde. Por outro lado, a gestão dos sistemas de pesquisa se ocupa de todos os 
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campos da ciência, o que não é problemático em si, ao contrário, mas não deixa de 

representar um limite à possibilidade de dedicação especializada que o apoio à pesquisa em 

saúde requer.  

Ademais, deve-se sempre ter em mente que a mediação entre necessidades de saúde 

e pesquisas é complexa, tem múltiplos fatores intervenientes, e requer interação continuada 

entre pesquisadores, gestores e profissionais de saúde, em um longo tempo de maturação. 

Uma estrutura organizacional, para ser capaz de promover tal mediação, precisa ela mesma 

ter foco bem definido na sua missão e gozar de estabilidade e autonomia.  

Não é por outro motivo que diferentes países – inclusive aqueles que contam com 

sistemas universais de saúde consolidados – têm estruturado órgãos de governo com 

estabilidade financeira e autonomia para realizar estudos e fazer recomendações referentes 

ao uso de tecnologias com rigor técnico e livre de pressões econômicas ou políticas. É uma 

imposição combinada da magnitude das necessidades de saúde, de um lado, e das 

especificidades das atividades de pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde, por outro. 

De fato, a experiência internacional tem demonstrado a importância da estruturação 

de organismos especializados em coordenar redes de colaboração técnico-científica, visando à 

elaboração, com base em evidências científicas, de recomendações para os gestores dos 

sistemas de saúde acerca da adoção ou não de tecnologias. 

Também no Brasil, os desafios relativos à gestão do sistema nacional de saúde estão a 

exigir a criação de um órgão com a atribuição precípua de fomentar pesquisas e avaliações de 

tecnologias em saúde.   

No momento atual, a criação deste organismo, enquanto agente coordenador das 

práticas de pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde, se impõe ainda para enfrentar o 

fenômeno da “judicialização” da saúde. Ressalte-se que o MS se comprometeu, em 2009, em 

audiência pública convocada pelo STF, a buscar meios de assessorar o Poder Judiciário nos 

processos de julgamento de questões referentes à oferta pelo SUS de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos.    

Enfim, é imperativo e urgente institucionalizar a avaliação de tecnologias em saúde em 

uma estrutura gerencial ágil, estável e autônoma. Esta é a primeira razão para se criar um 

órgão de fomento à pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde. 

Há que se compreender, todavia, que a avaliação de tecnologias é parte de uma 

concepção de gestão, que vê o uso de evidências científicas como fundamental para as boas 

práticas gerenciais, orientadas pela busca da efetividade e da eficiência das ações de saúde.   
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Nesse sentido, não é necessário apenas institucionalizar a avaliação de tecnologias em 

saúde. É preciso, mais que isso, ampliar, em larga escala, o fomento à pesquisa científica e 

tecnológica voltada para apoiar o sistema de serviços de saúde.  

Novamente, a criação de um órgão específico do setor da saúde é a melhor estratégia 

para ampliar o fomento da produção de conhecimento e tecnologias de interesse da saúde 

coletiva.  

De início, deve-se registrar que a pesquisa científica e tecnológica em saúde se define 

pela finalidade da aplicação dos seus produtos e não por disciplinas ou áreas de conhecimento. 

Na prática, uma diversificada gama de áreas de conhecimento tem linhas de pesquisa referidas 

à saúde humana, de tal modo que cerca de 1/3 de toda a pesquisa realizada no Brasil se refere 

à saúde. São mais de seis mil grupos de pesquisa e mais de 25 mil pesquisadores na área da 

saúde. Nenhum setor agrega maior volume ou maior variedade de pesquisa que a saúde.  

Há fortes indícios, contudo, que nem todo o potencial dessa massa crítica tem sido 

aproveitado. A desproporção entre o grande crescimento do número de artigos científicos 

publicados por pesquisadores brasileiros e o pequeno aumento do número de patentes 

registradas é freqüentemente citada como um desses indícios. A presença, dentre as 

chamadas doenças negligenciadas, de enfermidades com alta prevalência no país pode ser 

considerada outro indício. 

Certamente, a produção científica brasileira, atual e potencial, pode ser mais bem 

aproveitada, no sentido de gerar benefícios para a saúde das pessoas, se as atividades de 

todos esses grupos de pesquisadores forem apoiadas por uma gestão integrada do fomento à 

pesquisa em saúde, sob a coordenação de um órgão ligado à instância de governo responsável 

pela condução do sistema nacional de saúde. Encontra-se aqui mais uma razão para a criação 

do órgão de fomento à pesquisa próprio da saúde. 

Registre-se que o legislador brasileiro, já em 1988 e 1990, percebeu essa possibilidade 

e, assim, consagrou como uma das atribuições do Sistema Único de Saúde “incrementar em 

sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico” (CF, art. 200, V; Lei 8080/90, 

art. 6º, X). 

Além de potencializar a produção de resultados das pesquisas em saúde, a condução 

da política científica e tecnológica em saúde por um organismo específico do setor da saúde 

favorece a aproximação entre as prioridades da Política Nacional de Saúde e as prioridades da 

pesquisa, uma vez que ambas estarão sob o mesmo comando. É a terceira razão. 

Acrescente-se que, com o processo de globalização econômica e também dos sistemas 

de pesquisa, a ciência passou a ser uma fonte de oportunidade estratégica para o 
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desenvolvimento. Contudo, dado que não é linear nem automática a relação entre 

investimento em pesquisa e desenvolvimento econômico e social, é necessário apoiar e 

estimular a pesquisa estratégica, ou seja, aquela que busca produzir conhecimento novo, 

considerando, desde a sua concepção, as possibilidades de aplicação concreta em alvos 

determinados. Certamente, um organismo de fomento à pesquisa próprio do setor tem 

melhores condições de identificar os alvos (problemas de saúde) e orientar as ações de 

fomento para a pesquisa científica e tecnológica que possa atingi-los. Tem-se a quarta razão. 

Vale dizer que a pesquisa estratégica, ao favorecer a transferência de conhecimento 

para a sociedade e a inovação, pode contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde, 

identificando e selecionando tecnologias com melhores relações de custo-efetividade, e ainda 

reduzir a vulnerabilidade do país frente a fornecedores estrangeiros, expressa no saldo 

comercial negativo nas transações internacionais com medicamentos, insumos e materiais 

médico-hospitalares.       

Uma quinta razão para a criação de um órgão de fomento à pesquisa em saúde está 

relacionada à estabilidade do financiamento. É certo que o Ministério da Saúde se tornou, a 

partir de 2004, o principal agente financiador da pesquisa em saúde na Brasil. Além de 

representar um incremento em si, os recursos alocados pelo MS tiveram um poder de 

alavancagem bastante significativo: tanto o MCT, como as Fundações Estaduais de Amparo à 

Pesquisa (FAP) ampliaram seus investimentos na pesquisa em saúde.  

Ocorre, entretanto, que a manutenção, nos próximos anos ou em longo prazo, do 

atual nível de investimento em pesquisa pelo MS (sem falar de ampliação) não está garantida, 

visto que está na dependência da sensibilidade do gestor que estiver, momentaneamente, no 

comando. Nesse sentido, a institucionalização de um organismo, com o grau adequado de 

autonomia e com fonte definida de financiamento, incluindo recursos orçamentários do MS, é 

uma estratégia importante para assegurar a continuidade e a ampliação dos investimentos. 

Além disso, como ocorre freqüentemente nas diferentes áreas da atenção à saúde, é 

possível que o exemplo do MS, criando mecanismos que assegurem a estabilidade do 

financiamento a pesquisas, seja seguido pelas demais instâncias gestoras do SUS (secretarias 

estaduais e municipais de saúde), o que representaria mais investimentos sustentados em 

pesquisas de interesse da saúde coletiva. 

Por fim, a todas essas razões de ordem estratégica, soma-se outra de ordem operativa: 

chegou ao limite de sua capacidade a estrutura que administra as ações de fomento à pesquisa 

científica e tecnológica.  



  5 

 

No âmbito do MS, nunca houve uma estrutura adequada. Historicamente, as ações de 

fomento à pesquisa do MS se valeram de convênios firmados com grupos de pesquisadores 

selecionados por afinidade com as áreas técnicas. Apenas com a consolidação do Decit e a 

significativa expansão de seu orçamento, a partir de 2004, os editais públicos passaram a ser a 

regra para contratação de pesquisas. Ora, o Fundo Nacional de Saúde, importante conquista 

da democratização da gestão pública, que permitiu eliminar muitas das práticas clientelistas 

que balizavam as relações entre as esferas de governo, não está, contudo, capacitado para 

lidar com as especificidades do financiamento a pesquisa. E não pode mesmo priorizar as 

ações de fomento à pesquisa, dada a dimensão do volume de recursos que tem a gerir para as 

ações de assistência e vigilância da saúde. Não foi por acaso que o Decit/Sctie/MS optou 

transferir seus recursos orçamentários para os órgãos do MCT (CNPq e Finep). 

O CNPq e a Finep, por sua vez, ainda que especializados em ações de apoio ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, enfrentam também dificuldades administrativas. 

Com efeito, o aumento da quantidade de recursos e, conseqüentemente, das 

responsabilidades e tarefas administrativas de ambos os órgãos não tem sido acompanhado da 

expansão de suas estruturas organizacionais. Há, nesse sentido, uma redução da eficiência 

gerencial, que talvez não seja adequadamente enfrentada com o crescimento da mesma 

estrutura. Talvez o desenvolvimento de um sistema de fomento que combine uma estrutura 

horizontalizada, que contempla as diversas áreas de pesquisa, com uma estrutura verticalizada 

ou setorializada seja a alternativa mais promissora.    

 Ajunte-se a isso a atuação dos órgãos de controle internos e externos – no MS e no 

MCT – que, se, de modo geral, têm cumprido o importante papel de velar pela probidade na 

gestão pública, têm, no que toca ao caso particular das ações de fomento à pesquisa, 

contribuído para reduzir a eficiência da gestão ao adotar parâmetros que não se adéquam ao 

objeto do financiamento.  

Um organismo novo, constituinte de um marco legal e institucional próprio para gerir 

recursos voltados a financiar pesquisas em um setor específico, é, possivelmente, a melhor 

estratégia para enfrentar os problemas de esgotamento ou inadequação das atuais estruturas 

administrativas e, assim, assegurar a eficiência da gestão.  

  

 


