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INFORMATIVO  

OFICINA DE PRIORIDADES – PPSUS PE 2020 

1. Objetivo 

Definir linhas de pesquisa prioritárias em saúde para compor a chamada pública do 

Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS). 

2. Operacionalização: Para a definição das linhas prioritárias de pesquisa serão realizadas as 

seguintes etapas: 

 

2.1 Priorização dos Problemas de Saúde pela SES  

 

a) A equipe responsável pelo acompanhamento do PPSUS na SES deverá contatar as 

Áreas Técnicas da Secretaria e regionais de saúde, para o levantamento dos principais 

problemas de saúde que acometem a população de Pernambuco, os quais deverão 

ser agrupados em eixos temáticos com abrangência estadual; 

b) A SES e o DECIT/SCTIE/MS revisarão os problemas de saúde/eixos temáticos 

selecionados para a consolidação do material, bem como indicar as problemáticas 

levantadas que não são passíveis de abordagem científica (problemas de logística, de 

pessoal ou financeiro, entre outros). 

 

2.2 Consulta à comunidade científica para a definição das linhas de pesquisa (Oficina de 

Prioridades) 

 

a) Será realizada uma consulta à comunidade científica para sugestão de linhas de 

pesquisa com base nos problemas de saúde elencados; 

b) A indicação das linhas de pesquisa ocorrerá através de um formulário disponibilizado 

por meio de um FormSUS (Anexo I). Neste formulário o pesquisador poderá sugerir 

no máximo duas linhas de pesquisa no mesmo ou em diferentes eixos/problemas. Não 

será permitida a abordagem de novos temas de saúde que, porventura, não foram 

selecionados no item 2.1. Apenas pesquisadores com vínculo institucional em 

Pernambuco poderão participar da consulta; 

c)  A consulta será disponibilizada por 7 dias corridos para coleta de sugestões; 

d) O Comitê Gestor do PPSUS em Pernambuco realizará a consolidação das linhas de 

pesquisa enviadas pelos participantes, no intuito de agrupar os temas semelhantes e 

excluir as propostas que não tenham relação com os problemas de saúde elencados. 

Esta atividade deverá ser realizada no máximo 15 dias corridos.  

 

2.3 Divulgação dos Eixos e Linhas de pesquisa 
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A SES e a FACEPE serão responsáveis pela publicação e divulgação dos eixos e linhas 

de pesquisas indicadas pela comunidade científica após a validação do 

DECIT/SCTIE/MS, em seus canais de comunicação. 

Anexo I 

http://www.facepe.br/
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