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> 2004-2008: Ministério da Saúde + CNPq + 
FAPs (Editais em nível nacional e estadual)
= 278 projetos financiados/ 2 modalidades 

= R$ 14,5 milhões 

> Eixos estratégicos para o 
fortalecimento da C&T em 

Alimentação e Nutrição no Brasil

> Subsídios para a criação de novas 
linhas de pesquisa em atendimento 

ao perfil alimentar e nutricional 
vigente

 Pertinência de aperfeiçoar o 
processo de fomento 

 importância 



Fomento Nacional 

Editais Nacionais para 
Seleção pública de 

projetos 

Fomento 
Descentralizado 

PPSUS

Editais Estaduais para 
seleção pública de 

projetos 

Objetivo

 Analisar a perspectiva dos pesquisadores contemplados por esses editais,
sobre a contribuição desse investimento na implementação das diretrizes da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).



Metodologia

• Estudo analítico com aplicação de questionários online com os
coordenadores de pesquisa.

• Banco de dados: PesquisaSaude

278 projetos financiados = utilização dos campos: a) <subagenda de
Alimentação e Nutrição>: 221 projetos financiados; b) <palavras chave>:
57 projetos financiados.



Página principal – Banco de dados PesquisaSaude



Metodologia

Dados primários:

233 coordenadores de pesquisa contemplados por editais financiados pelo
Ministério da Saúde entre 2004 e 2008, vinculados a 80 instituições de
ensino e pesquisa no país.

• 16,3% - dados desatualizados ou errados que inviabilizou o contato.

• 195 coordenadores, vinculados a 68 instituições receberam o link do
questionário,

• 123 pesquisadores (53%) responderam: destaque para os estados do Rio
de Janeiro (16), São Paulo (15), Rio Grande do Sul (11) Pernambuco (10) e
Bahia (9).

• Não participaram: aqueles com impedimentos por viagens de férias no Brasil e
no exterior (26,6%), compromissos acadêmicos (12%); recusa em participar
da pesquisa (6,9%); trabalho de campo (1,1%); e falecimento (0,4%).



Metodologia

Perguntas:

a. De que forma os resultados dos projetos de pesquisa financiados podem
contribuir para a promoção e/ou fortalecimento dos temas de
investigação propostas pela PNAN?

b. Temas de pesquisa devem ser priorizados nos futuros editais do MS a
fim de aperfeiçoar a PNAN?

c. Modalidades de fomento à pesquisa considera mais adequada para a
implementação da PNAN?

d. Estas modalidades de fomento à pesquisa atendem plenamente às
necessidades dos projetos?

e. Há aspectos que necessitam de reestruturação nas formas de fomento
à pesquisa para auxiliar na implementação da PNAN?
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1. O financiamento descentralizado atende de forma mais específica o
perfil alimentar e nutricional da sociedade brasileira e constitui-se
como potencializador da produção científica regional para a
implementação da PNAN;

2. Modalidade nacional apresenta papel relevante no fomento à
pesquisa em saúde;

3. Há necessidade de superar desafios e avançar para um modelo de
governança que de fato contribua para diminuir as desigualdades
regionais.

Resultados 



[...] no financiamento local a concorrência é menor, sendo possível dar
oportunidade para propostas menos robustas, estimulando desenvolvimento de
pesquisa em outros centros [...] o PPSUS oportuniza a participação de
pesquisadores iniciantes, favorecendo a consolidação de seus respectivos
grupos [...]

(pesquisadora da região Nordeste)

“[...] o PPSUS, oportuniza a participação de pesquisadores iniciantes,
favorecendo a consolidação de seus grupos; promove a redução das assimetrias
regionais; propicia a realização de pesquisas mais articuladas com as
necessidades locais”.

(pesquisadora da região Centro-Oeste)

Resultados 



“O fomento descentralizado mais adequado; por ampliar as parcerias;
participação dos estados na definição das prioridades, envolvendo-as,
aproximando-as à pesquisa e os pesquisadores às mesmas; bem como das
Fundações, que passam a se fortalecidas em sua relação com os centros de
pesquisa e as secretarias de Estado da Saúde”.

(pesquisadora da região Nordeste)

“[...] ambas são adequadas e devem coexistir. A primeira, ou seja, no âmbito
nacional, deve contemplar trabalhos que possam gerar benefícios para toda a
população. •E a segunda, através de um levantamento de prioridades regionais
deve atender a questões locais [...]”

(pesquisadora da região Sudeste)

Resultados 



Muito obrigada!

cassiapereira@fiocruz.br
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