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#AllegroMaNonTroppo 
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Sistema de Ciência 
& (versus?) 

Sistema de Serviços de Saúde 

Sistema de 
Ciência 

Espírito 
(retorno da ideia 

sobre si) 

CiênciaCiência
Natureza 

(a ideia exterior ou 
autoalienada) 

Lógica 
(a ideia dentro de si) 

http://www.hegel.net/br/b0.htm#tree 

http://www.hegel.net/br/b0.htm
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Dois mundos... 

Sistema de Ciência Sistema de Serviços 
de Saúde 
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... conectáveis? 

Sistema 
de Ciência 

Sistema 
de 

Serviços 
de Saúde 

Fase de formulação de 
agenda, alocação de 

recursos, edital 

Fase de julgamento por 
pares, implementação, 

geração de produtos (?) 



16 http://www.who.int/alliance-hpsr/alliancehpsr_changingmindsets_strategyhpsr.pdf 16 

Sistema de Pesquisa em Saúde 
& 

Políticas de Saúde 



17 http://www.who.int/alliance-hpsr/alliancehpsr_changingmindsets_strategyhpsr.pdf 17 

Bom se assim fosse... 

 Unificar investigação científica & 

tomada de decisão em políticas 

públicas 

 Conectar as várias disciplinas de 

pesquisa que geram conhecimento 

para informar e fortalecer os 

sistemas de saúde 



18 http://www.who.int/alliance-hpsr/alliancehpsr_changingmindsets_strategyhpsr.pdf 18 

Bom se assim fosse... 

 Produção científica com papel mais 

proeminente no agenciamento de 

mudanças 

 Aplicação em sistemas de saúde que 

precisam avançar para objetivos 

mais amplos de cobertura universal 

e busca de equidade 
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#Scherzo 
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Etapas: 
 1960 – “Você faz pesquisa?” 

 1970 – “Você faz pesquisa básica ou aplicada?” 

 1980 – “Você publica?” 

 1990 – “Qual o fator de impacto do periódico?” 

 2013 – “QUAL A DENSIDADE DA 
PUBLICAÇÃO (ÍNDICE H), COM BASE NAS 
CITAÇÕES?” 

 2020 – “Sua pesquisa serve para quê?” 

 2030 – Inovação/tradução do 
conhecimento/inserção social - mudança de 
paradigma? 

Interesses e forças predominantes 
[dilema: perseguir publicação ou...] 



http://cienciabrasil.blogspot.com.br/2011/04/quando-seu-indice-h-vale-mais-que-ouro.html 21 21 

Eu publico e sou citado, logo existo:  

o tamanho do “índice h” de cada um.... 

Já virou piada... 
“Anônimo” disse... 

    O meu “h” tem 22 cm, mas vai 
crescer para 23 cm este ano sem 
manipulação. Com umas mexidas, 
chega facilmente a 24 cm!!!! 

    Prof. Tommy Pinto 

 “Anônimo” disse... 

    O meu “h” oficial já é de 24 cm, 
mas o não oficial é de 28 cm... 

    Prof. Paul Dick 
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Quanto mais simplificada e 

orientada por métricas se torna a 

avaliação do trabalho científico, 

mais suscetível será a ciência a 

truques mesquinhos para enganar. 

“... Discussão de novos candidatos a professores envolve sempre alguém 

trazendo o índice h da pessoa em questão. Conheço acadêmicos que 

acompanham o índice h de seus amigos, fazendo diagramas semelhantes 

aos do mercado de ações...” 

Kotov, N 




