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RELATÓRIO DO COMITÊ ASSESSOR SOBRE PESQUISA EM SAÚDE

Introdução
1.
Este documento resume as deliberações e recomendações da 46ª Sessão do Comitê
Assessor sobre Pesquisa em Saúde (ACHR) da Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), realizada em Washington (DC), de
28 a 30 de novembro de 2016. O relatório completo está disponível no website do ACHR:
www.paho.org/achr/46.
2.
A pesquisa é essencial para melhorar a saúde e a equidade de forma eficaz e
eficiente. É também um recurso crucial para evitar desperdícios e danos evitáveis.
A pesquisa é uma função central da OPAS/OMS, e um componente integral do programa
de trabalho da OPAS/OMS.
3.
A pesquisa pelos países é necessária para que atinjam e mantenham os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), a Agenda Sustentável de
Saúde para as Américas 2018-2030 e a busca pelo acesso universal à saúde.
Antecedentes
4.
As Américas se tornaram a primeira Região da OMS a elaborar uma política de
pesquisa em saúde, política esta que está alinhada com a Estratégia da OMS para a Pesquisa
em Saúde (1, 2). Desde 2009, o ACHR presta assessoria à OPAS em matéria de
implementação e avanço da Política de Pesquisa para a Saúde (3-7).
5.
Informações sobre os membros do Comitê, seus relatórios, contribuições históricas
e documentação a respeito, inclusive uma coleção de vídeos curtos, podem ser encontrados
no site do ACHR. A Secretaria e a Presidência do ACHR também participam de reuniões
de coordenação e harmonização com outros ACHR regionais, com o ACHR global da
OMS e de reuniões de alto nível relevantes (3, 8-10).
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6.
A 46ª Sessão do ACHR teve como foco avançar a implementação da Política de
Pesquisa para a Saúde. Um de seus principais objetivos foi facilitar um diálogo
significativo sobre pesquisa em saúde na Região.
7.

Os objetivos específicos da 46ª reunião do ACHR foram:

a)

Avaliar as contribuições e ferramentas desenvolvidas pelo ACHR e pela OPAS;

b)

Ressaltar a função do ACHR e seus membros como promotores da Política de
Pesquisa para a Saúde;

c)

Coordenar esforços com outras regiões e interessados diretos para desenvolver um
enfoque sistemático, valorizar a pesquisa e usar a pesquisa para fortalecer os
sistemas de saúde;

d)

Compartilhar feedback para identificar novos desafios na saúde pública e discutir
enfoques estratégicos para alavancar a pesquisa com o intuito de atingir e manter
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, contidos
na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável;

e)

Pensar estrategicamente a respeito dos desafios a serem enfrentados pela próxima
geração de equipes de pesquisa (7).

8.
Na reunião, cada um dos seis objetivos da Política de Pesquisa para a Saúde da
OPAS foi discutido, e foram realizadas sessões de informação sobre temas selecionados.
As unidades técnicas da RSPA participaram fornecendo informações durante a fase
preparatória e na própria reunião sobre assuntos como os determinantes sociais da saúde,
equidade, os ODS, o sistema de monitoramento e avaliação de desempenho (PMA) da
Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA), recursos humanos para a saúde, ética em
pesquisa, publicações científicas da OPAS e serviços de informação, etc.
Deliberações
9.
Os membros do ACHR elogiaram a OPAS por seu progresso contínuo em todos os
domínios essenciais cobertos pela Política de Pesquisa para a Saúde da OPAS, por seu
trabalho contínuo com parceiros estratégicos e por documentar este progresso em relatórios
e publicações. O ACHR ressaltou que, dali em diante, seria necessário continuar a avaliar
a situação e usar esses marcos como pontos de referência. Também observou que a
pesquisa científica proporcionará aos Estados membros e à RSPA ferramentas estratégicas
e eficazes para responder a novos desafios, como apoiar os ODS.
10.
O ACHR ouviu relatórios de progresso sobre várias iniciativas específicas,
inclusive o Comitê de Ética da OPAS; a Plataforma Internacional de Registro de Ensaios
Clínicos; o Observatório Mundial de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde da OMS;
capacitação e desenvolvimento de capital humano em pesquisa para a saúde voltada para
o fortalecimento dos sistemas de saúde; progresso rumo aos indicadores e avaliações da
Política de Pesquisa para a Saúde da OPAS; apoio aos países para o desenvolvimento de
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políticas e agendas nacionais de pesquisa em saúde; integração da pesquisa em saúde nos
programas técnicos da RSPA; e preparativos para apoiar a Agenda 2030.
Recomendações
11.
As recomendações gerais do Comitê exigem medidas para assegurar que a Política
de Pesquisa para a Saúde da OPAS alcance o impacto desejado e que esse impacto seja
medido. Assim sendo, com o apoio do ACHR, a RSPA deve continuar a trabalhar na
incorporação de indicadores para avaliar o alcance dos objetivos da política, usando o PMA
e complementando-o com outras avaliações.
12.
A RSPA deve continuar a promover o desenvolvimento de mecanismos para coletar
e compartilhar dados e conhecimentos regionais e nacionais confiáveis e atuais sobre
sistemas de pesquisa em saúde para apoiar os Estados Membros e parceiros estratégicos.
Os dados e conhecimentos devem abranger, entre outros, as capacidades e produtos
advindos do investimento em pesquisa para a saúde; o uso de dados e conhecimentos para
se adaptar à conjuntura em evolução da saúde e dos sistemas de saúde; e o papel da pesquisa
em saúde na sociedade em geral, no governo e para o desenvolvimento. Os Estados
Membros e a RSPA devem oferecer dados organizados, padronizados e acionáveis, em
tempo real (painéis/consoles), para permitir melhor governança e tomada de decisões, e
também devem fornecer monitoramento e gerenciamento aprimorados das capacidades e
resultados nacionais e regionais em pesquisa para a saúde.
13.
A RSPA foi instada a continuar apoiando as autoridades nacionais de saúde,
instituições de pesquisa locais e outros interessados na promoção da pesquisa para a saúde,
conforme as prioridades nacionais e as necessidades de evidências de pesquisa. Esse apoio
ajudará a garantir que as políticas e práticas de saúde sejam fundamentadas por pesquisas
oportunas, rigorosas e relevantes, com base em conhecimento do contexto local.
14.
A RSPA foi incentivada a promover e facilitar a colaboração entre os Estados
Membros e apoiá-los ativamente no fortalecimento de sua governança e gestão da pesquisa
em saúde, na adoção de boas práticas e normas e na implementação de ferramentas para
avaliação do desempenho.
15.
Deve-se enfatizar o desenvolvimento das equipes e redes de pesquisa, com
construção de capacidades em múltiplos setores e áreas do conhecimento para abordar as
demandas e aproveitar oportunidades para melhorar a saúde com equidade.
16.
Ademais, deve haver ênfase em abordar as lacunas entre os países em termos de
capacidade de se beneficiar da pesquisa, de modo que todos possam aproveitar a pesquisa
em saúde e desenvolvimento e o fortalecimento dos sistemas de saúde.
17.
Além disso, a RSPA deve promover o uso pleno de todos os componentes de
pesquisa, inclusive a incorporação das ciências sociais e metodologias diversas, como
métodos, abordagens e disciplinas mistos. A coleta e a análise de dados devem considerar
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todo o ciclo do processo de pesquisa, desde a descoberta até a avaliação e escalonamento
das intervenções. Em geral, mudanças comportamentais, pesquisa em sistemas de saúde e
outros aspectos da pesquisa em saúde devem ser integrados.
18.

O ACHR fez as seguintes recomendações específicas:

a)

Reativar a Rede para Políticas Informadas por Evidências (EVIPNet) da OMS na
Região;

b)

Promover parcerias entre países;

c)

Avançar na capacitação de equipes locais e redes regionais de pesquisa para criar
eficiência e favorecer colaboração e suporte nas sub-regiões;

d)

Mudar o nome do ACHR para “Comitê Consultivo sobre Pesquisa em Saúde” para
refletir o atual paradigma mais abrangente e inclusivo (10, 11);

e)

Divulgar e defender a Política de Pesquisa para a Saúde e políticas relacionadas
(por exemplo, a Estratégia da OMS para Pesquisa sobre Sistemas de Saúde e a
Estratégia Global e Plano de Ação da OMS sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual) para públicos mais amplos e variados, usando várias
mídias e estratégias, e promover sua adesão.

f)

Enfatizar o valor agregado da pesquisa em saúde; mobilizar peritos e gestores para
reduzir o desperdício em pesquisa; e aumentar a valorização e apreciação da
pesquisa em saúde.

Ação pelo Comitê Executivo
19.
Solicita-se que o Comitê Executivo tome nota deste relatório e ofereça as
observações que considerar pertinentes.
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