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“O mundo é um lugar perigoso e sempre será. 
...devemos aprender a viver com isso. “

Agnes Heller, 2017



Algumas reflexões iniciais

• As condições Saúde 
como expressão dos 
processos históricos e 
dos contextos  
Políticos, Econômicos, 
Culturais, Sociais e  
Ambientais



Algumas reflexões iniciais

Nosso entendimento dos problemas de saúde 
mistura Conhecimentos Sólidos 

com Incertezas, Ambiguidades e, 
não infrequentemente, Ignorância



Algumas reflexões iniciais
• A forma de perceber e 

interpretar os problemas de 
saúde é socialmente 
construido, portanto variável.  
Alem disto, devido as 
incertezas e ambiguidades, 
pode estar sujeito a 
manipulações diversas.



Algumas reflexões iniciais

• As desigualdades na saúde geram diferentes 
níveis de exposição aos fatores que determinam 
as chances de adoecimento e morte. 

• Podem gerar ainda desiguais possibilidades de 
usufruir dos avanços científicos e tecnológicos e, 
muitas vezes, dos benefícios de politicas 
econômicas, sociais e ambientais que têm efeitos 
sobre a saúde. 



Algumas reflexões iniciais

• Somente entendemos as condições de saúde 
e as desigualdades através de comparações, 
sincrôncas e diacrônicas entre sociedades 
diversas e de suas trajetórias no tempo.

•



Expectativa de vida ao nascer (anos)
Global 1960-2015
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Algumas reflexões iniciais

• O que é responsável pelas mudanças das condições 
de saúde ao longo do tempo, as Tecnologias 
Médicas ou as Políticas Econômicas, Sociais e  
Ambientais?





Am J Public Health. 2009;99(1):87-93

Fixed-Effects Models for the Bivariate Association Between Infant Mortality Rate 
and Family Health Program Coverage: Brazil, 1996–2004





Algumas reflexões iniciais

• A questão saúde no mundo contemporâneo está no 
epicentro dos debates políticos, e reflete lógicas 
políticas em confronto.



As condições de saúde - situação 
atual e tendências

• A Fome e a desnutrição
• As doenças infecciosas e suas epidemias
• A doenças crônicas e a “epidemia” de obesidade
• As diversas formas de violência
• As doenças mentais e as demências



A dinâmica demográfica e os 
efeitos na saúde

• Crescimento populacional – Malthusianismo 
desacreditado?

• Envelhecimento- Até quando podemos viver? E viver 
saudável?

• Migrações – o capital e as mercadorias migram porque 
não os seres humanos?

• Urbanização – as cidades e a complexidade dos sistemas 
sociais







A dinâmica demográfica e os 
efeitos na saúde

• Crescimento populacional – Malthusianismo 
desacreditado?

• Envelhecimento- Até quando podemos viver? E viver 
saudável?

• Migrações – crescem em função dos aumentos das 
desigualdades entre os países

• Urbanização – as cidades como sistemas complexos e 
rreflexo das desigualdades sociais e em saúde



Urbanização



Os determinantes sociais da saúde

• O acesso as necessidades básicas (alimentação, 
saneamento, habitação, educação etc)

• As desigualdades sociais (do local ao global)
• As Políticas de Proteção Social e suas 

perspectivas no contexto do Neoliberalismo





Mapa da Desigualdade
Coeficiente de GINI 

The Gini index is a measure of 
statistical dispersion and is used as a 
measure of inequality of wealth (eg. 
income) distribution. It varies from 0 to 
1, where a value of 0 corresponds to 
perfect equality and a value of 1 
corresponds to perfect inequality



This  Report is a new international mandate 
to reinforce research and actions on social 

determinants of health by public health 
researchers and professionals



As Politicas de Proteção Sociais e a Saúde





As transformações ambientais e tecnológicas e 
os riscos persistentes e novos sobre a saúde
• Os riscos do Local ao Global

• Persistem Riscos reconhecidos – o caso do fumo

• Os Riscos entram pela boca - A industrialização e os alimentos 
superprocessados

• A revolução tecnológica e a emergência de novos riscos
- O que cura mata  - efeitos adversos de medicamentos e 

tecnologias médicas
- A intensificação da resistência  antimicrobiana
- As mudanças climáticas e as incertezas do  futuro



Respostas

• Respostas locais/nacionais/Internacionais

• Respostas das agências internacionais (MDGs, 
SDGs, International Health Regulations-IHR, The United 
Nations Framework Convention on Climate Change, WHO
Framework Convention on Tobacco Control, Global action 
plan on antimicrobial resistance, Global Plan of Action on 
Social Determinants of Health etc)







2004 global disability-adjusted life years (DALYs) and 2005 
research articles categorized by 19 broad WHO disease and 

disability categories.

: Evans JA, Shim J-M, Ioannidis 
JPA (2014) Attention to Local 
Health Burden and the Global 
Disparity of Health Research. 
PLoS ONE 9(4): e90147.

Our analysis demonstrates that the 
production of health research in the world 

correlates with the market for treatment and 
not the burden of disease.



Produção do Conhecimento Científico em Ciências da Saúde: 
Muitos desafios

1- A necessidade de produção continuada de evidências
2- Reducionismo dominante
3- Dificuldades na Integração dos dados e conhecimentos, 

produzidos por diferentes disciplinas e sub-disciplinas
4- Dificuldade de integração dos diferentes níveis de  

conhecimento: básica, pré-clinica, clínica e populacional
5- Pesquisa com grande foco em “testar hipóteses” 

(hypothesis-driven research)?



Pontos a considerar em um Programa de Pesquisa em Saúde 
para o país

• 1- Aumentar a 'cultura científica” no processo de formação dos 
profissionais de saúde e da sociedade, em geral

• 2- Fortalecer a capacidade nacional nas areas de regulação, 
normatização e avaliação de  tecnologias e sistemas de saúde 

• 3- Ampliar o conhecimento sobre os problemas nacionais de 
saúde, suas causas e seus determinantes



Pontos a considerar em um Programa de Pesquisa 
em Saúde para país

• 4- Aportar conhecimentos e tecnologias necessários para o 
complexo processo de construção e consolidação do SUS, 
em especial, buscando torna-lo resistente às invetidas neo-
liberais

• 5- Pesquisa em Atenção Primária à Saúde

• 6- Problemas de relevância nacional e tamb[em relevante 
em outros países em desenvolvimento – p. ex. Zika, 
Dengue, Chikunguhya, Leishmaniose etc



Pontos a considerar em um Programa de Pesquisa 
em Saúde para país

• 7- “Nichos” aonde o Brasil, por razões especiais, possa vir a 
ter liderança no cenário internacional

• 8- Saúde Urbana

• 9 - Pesquisa fundada no uso de grandes bases de dados 



CIDACS – Centro de Integração de Dados e 
Conhecimentos para Saúde





Fundamentos de uma FIOCRUZ do 
Futuro

• Fiocruz Local e Global
• Fiocruz com grande capacidade de se antecipar aos 

problemas 
• Fiocruz que adote uma  perspectiva transversalista 

de C&T
• Fiocruz Inter e Transdisciplinar



Fundamentos de uma FIOCRUZ do 
Futuro

• Fiocruz comprometida com pesquisa socialmente 
responsável pela (1) sua natureza coletiva e 
cooperativa e (2) sua ênfase nos propósitos da ação. 

• Fiocruz Conectado em Redes
• Fiocruz com grande capacidade de produzir 

alternativas, novas abordagens  e inovações
• Fiocruz Transparente e Avaliada de Acordo com a sua 

Missão



Sistema Único de Saúde - SUS

• Propõe SS universal, equânime e integral 

• Necessidade e relevância da CT&I em saúde -
Confer Nac. de C&T em saúde

• Instiga imensos desafios, científicos, políticos 
e de engenharia social



Obrigado!

mauricio.barreto@bahia.fiocruz.br

mailto:mauricio.barreto@bahia.fiocruz.br
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