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Executive summary
The workshop "Health in Brazil", held on December 8, 2016, was part of the series
Strategic Workshops (www.prp.usp.br/sw) promoted by the Dean´s Office for
Research at the University of São Paulo (PRP / USP), with the support of the Institute of
Advanced Studies (IEA / USP) and the Academy of Sciences of the State of São Paulo
(ACIESP).
The discussions took place in São Paulo at the IEA, involving 20 invited researchers
from different fields of study, universities, and other institutions. In addition to this
audience, the event reached hundreds of participants who accompanied the live online
broadcast.
The meeting was held at the time of implementation of the New Tax Regime in the
country, which freezes public expenses and limits the health budget, thus putting the
Unified Health System at risk (SUS).
In this context, workshop participants highlighted points for a current research agenda
on SUS. This should involve issues in macroeconomics and health, the role of the
private sector in the health system, the health workforce, contexts of human rights
violations and violence, urban policies and sanitation, new approaches between health
and science, technology and innovation, as well as priorities and incentives with impact
on studies for SUS.
It was emphasized that research on the health system, being inter-disciplinary in
nature, should encompass public health, economics, social sciences, political science,
demography and law. It will be necessary to cover material and human resources,
financing, management, care and include the national and global dynamics that might
influence the health system.
The workshop made clear the importance of harmonizing efforts and working in a
strategic and articulated way to maximize the impact of limited research investments
and to optimize the production of knowledge about the Brazilian health system.
Support for researchers’ training, the definition of priority study themes, as well as
transparency in the use of available resources, is fundamental to achieve this goal.

To make research-based policy decisions, it is not only necessary to produce an
evidence-based change model, it is also necessary to seek collaboration between
researchers and policy makers, and to improve public availability and access to
research results.
The workshop proposed initiatives that will give continuity to the discussed research
agenda. The document "Contributions to a Research Agenda on the Unified Health
System (SUS)" brings the synthesis of the workshop discussions. This material, as well
as recordings and photos of the event, are available (in Portuguese) on the IEA / USP
website.

Strategic Workshops USP
A Saúde no Brasil
Sumário Executivo
O workshop “A Saúde no Brasil”, realizado no dia 8 de dezembro de 2016, integrou a
série Strategic Workshops (www.prp.usp.br/sw) promovida pela Pró-Reitoria de
Pesquisada Universidade de São Paulo (PRP/USP), com o apoio do Instituto de Estudos
Avançados (IEA/USP) e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo (ACIESP).
As discussões aconteceram no IEA,em São Paulo,envolvendo 20 pesquisadores
convidados, de diferentes campos de estudo, de unidades da USP e de outras
instituições. Além do público presente, o evento alcançou centenas de participantes
que acompanharam a transmissão online ao vivo.
O encontro foi realizado no momento da implantação do Novo Regime Fiscal no País,
que levará à diminuição das despesas com saúde, devido ao congelamento dos gastos
públicos, colocando em dúvida a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde(SUS).
Nesse contexto, os participantes do workshop destacaram pontos para uma agenda
atual de pesquisas sobre o SUS. Esta deve envolver questões da macroeconomia e
saúde, o papel do setor privado no sistema de saúde, a força de trabalho no setor,os
contextos de violações de direitos humanos e violências, políticas urbanas e
saneamento, novas aproximações da saúde com ciência, tecnologia e inovação, além
de prioridades e fomentos com impacto nos estudos para o SUS.
Foi enfatizado que a pesquisa sobre sistema de saúde, transdisciplinar por natureza,
deve englobar a saúde pública, a economia, as ciências sociais, a ciência política, a
demografia e o direito. Será preciso abranger os recursos materiais e humanos, o

financiamento, a gestão, a assistência e também comportar as dinâmicas nacionais e
globais que tenham influência sobre o sistema de saúde.
O workshop deixou clara a importância de harmonizar esforços, e trabalhar de
maneira estratégica e articulada para maximizar o impacto dos limitados
investimentos em pesquisa e otimizar a produção de conhecimentos sobre o sistema
de saúde brasileiro. É fundamental, para isso, o apoio à formação de pesquisadores, a
definição de temas de estudo prioritários, assim como a transparência no uso de
recursos disponíveis.
Para que investigações possam orientar decisões políticas, além de produzir um
modelo de mudanças baseado em evidências, há que se buscar a colaboração entre
pesquisadores e dirigentes, bem como melhorar a disponibilidade e o acesso público e
compartilhado aos resultados de pesquisas.
O workshop propôs iniciativas que darão continuidade à agenda de pesquisa discutida.
O documento “Contribuições para uma Agenda de Pesquisas sobre o Sistema Único
de Saúde (SUS)” traz a síntese das discussões realizadas workshop. Esse material, e
também gravações e fotos do evento, estão disponíveis (em português) no site do
IEA/USP.

