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Pesquisa para Saúde: desenvolvimento e inovação para o SUS
 

Apresentação

 Buscando, principalmente, fortalecer as capacidades 
locais de pesquisa por meio da descentralização do investimento 
destinado à C&T/S e apoiar projetos em temas prioritários 
relacionados à gestão do setor e a atenção à saúde prestada 
à população brasileira, respeitando as vocações regionais de 
pesquisa, o Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), 
do Ministério da Saúde (MS), instituiu, em 2004, o Programa 
Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS). A 
iniciativa representou a ampliação de um projeto iniciado dois 
anos antes, o Gestão Compartilhada em Ciência e Tecnologia 
em Saúde. 

 No âmbito federal, participam do PPSUS o Ministério da 
Saúde, por meio do Decit, coordenador nacional do Programa, 
e o CNPq, responsável pelo gerenciamento administrativo. Já 
na esfera estadual, estão envolvidas as Fundações de Amparo à 
Pesquisa (FAPs), as Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia 
e as Secretarias Estaduais de Saúde (SES). 

 O PPSUS vem, desde a sua criação, promovendo, por meio 
da parceria entre instâncias estaduais de saúde e de ciência e 
tecnologia, o desenvolvimento científico e tecnológico em saúde 
nos 27 estados brasileiros, tendo como parâmetro as necessidades 
reais de saúde da população brasileira. Até o ano de 2007, 58 
editais já foram publicados pelo programa, totalizando R$ 68 
milhões e 1.089 projetos apoiados.
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Confira os dados do PPSUS em cada estado:

Alagoas                
	 	 	 	

49 projetos apoiados     

       5 
	 	 	 	 	 instituições	beneficiadas
   

R$ 850 mil 
investidos	pelo	Decit
 

   R$ 300 mil
   investidos pelo estado

Um total de R$ 1,15 milhão para a 
ciência	e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Amazonas

  31 projetos apoiados 
 
8      R$ 2 milhões  
instituições
beneficiadas    investidos	pelo	Decit

    R$ 1 milhão investido pelo estado

Um total de R$ 3 milhões para a 
ciência	e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Bahia

68 projetos apoiados

     7 instituições	beneficiadas

R$ 2,9 milhões 
investidos	pelo	Decit

   R$ 1,25 milhão 
   investido pelo estado

Um total de 
R$ 4,15 milhões 
para	a	ciência	e	tecnologia	em	saúde	
no estado
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Ceará

83 projetos apoiados

      9 
    instituições	beneficiadas

R$ 1,9 milhão 
investido	pelo	Decit

 R$ 550 mil investidos pelo estado

Um total de R$ 2,45 milhões  
para	a	ciência	e	tecnologia	em	saúde	

no estado
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Distrito Federal

19 projetos apoiados

           
    5 instituições	beneficiadas

R$ 400 mil investidos	pelo	Decit

   R$ 400 mil 
                                    investidos pelo estado

Um total de R$ 800 mil para	a	ciência	
e	tecnologia	em	saúde	no estado
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Espírito Santo

    
    38 projetos apoiados

6 
instituições	beneficiadas

    R$ 700 mil   
     investidos	pelo	Decit

 R$ 350 mil 
investidos pelo estado

 Um total de 

R$ 1,05 milhão 
para	a	ciência	e	

tecnologia	em	saúde	
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Goiás                
	 	 	 	

14 projetos apoiados     

       6 
	 	 	 	 	 instituições	beneficiadas
   

R$ 300 mil 
investidos	pelo	Decit
 

   R$ 150 mil
   investidos pelo estado

Um total de R$ 450 mil  para	a	ciência	
e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Maranhão

  24 projetos apoiados 
 
3      R$ 500 mil  
instituições
beneficiadas    investidos	pelo	Decit

    R$ 400 mil investidos pelo estado

Um total de R$ 900 mil para	a	ciência	
e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Mato Grosso do Sul

32 projetos apoiados

    4 instituições	beneficiadas

R$ 850 mil 
investidos	pelo	Decit

   R$ 400 mil 
   investidos pelo estado

Um total de 
R$ 1,25 milhão 
para	a	ciência	e	tecnologia	em	saúde	
no estado
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	 	 	 	 Mato Grosso

5 instituições	beneficiadas

     
     32 
    projetos apoiados

R$ 865 mil 
investidos	pelo	Decit

 R$ 474 mil investidos pelo estado

Um total de R$ 1,339  milhão  
para	 a	 ciência	 e	 tecnologia	 em	 saúde	 no	
estado
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Minas Gerais

116 projetos apoiados

    21instituições	beneficiadas

R$ 4,85 milhões 
investidos	pelo	Decit

   
   R$ 6,5 milhões 
                                    investidos pelo estado

Um total de  R$ 11,35 milhões 
para	 a	 ciência	 e	 tecnologia	 em	 saúde	 no 

estado
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Pará

    
    54 projetos apoiados

6 
instituições	beneficiadas

   R$ 1,583 milhão  
      investido	pelo	Decit

R$ 650 mil 
investidos pelo estado

 Um total de 

R$ 2,233 milhões
para	a	ciência	e	

tecnologia	em	saúde	
no estado
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Paraíba                
	 	 	 	

56 projetos apoiados     

       6 
	 	 	 	 	 instituições	beneficiadas
   

R$ 1,1 milhão 
investido	pelo	Decit
 

   R$ 190 mil
   investidos pelo estado

Um total de R$ 1,29 milhão  para 
a	ciência	e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Paraná

  68 projetos apoiados 
 
11      R$ 1,1 milhão  
instituições
beneficiadas    investido	pelo	Decit

    R$ 550 mil investidos pelo estado

Um total de R$ 1,65 milhão para a 
ciência	e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Pernambuco

62 projetos apoiados

     8instituições	beneficiadas

R$ 1,45 milhão 
investido	pelo	Decit

   R$ 250 mil 
   investidos pelo estado

Um total de 
R$ 1,7 milhão 
para	a	ciência	e	tecnologia	em	saúde	
no estado
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Piauí

24 projetos apoiados

      4 
    instituições	beneficiadas

R$ 500 mil 
investidos	pelo	Decit

 R$ 40 mil investidos pelo estado

Um total de R$ 540 mil  
para	a	ciência	e	tecnologia	em	saúde	

no estado
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Rio de Janeiro                

86 projetos apoiados     

       13 
	 	 	 	 	 instituições	beneficiadas
   

R$ 4,5 milhões 
investidos	pelo	Decit
 

   R$ 4,5 milhões
   investidos pelo estado

Um total de R$ 9 milhões  para a 
ciência	e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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   Rio Grande do Norte

  36 projetos apoiados 
 
4      R$ 600 mil  
instituições
beneficiadas    investidos	pelo	Decit

    R$ 300 mil investidos pelo estado

Um total de R$ 900 mil  para	a	ciência	
e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Rio Grande do Sul

63 projetos apoiados

           
    12 instituições	beneficiadas

R$ 1,5 milhão investido	pelo	Decit

   R$ 800 mil 
                                    investidos pelo estado

Um total de R$ 2,3 milhões para 

a	ciência	e	tecnologia	em	saúde	no estado
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São Paulo

    
    25 projetos apoiados

9 
instituições	beneficiadas

    R$ 6 milhões  
      investidos	pelo	Decit

 R$ 6 milhões 
 investidos pelo estado

Um total de 

R$ 12 milhões 
para	a	ciência	e	

tecnologia	em	saúde	
no estado
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Sergipe                
	 	 	 	

23 projetos apoiados     

       2 
	 	 	 	 	 instituições	beneficiadas
   

R$ 800 mil 
investidos	pelo	Decit
 

   R$ 300 mil
   investidos pelo estado

Um total de R$ 1,1 milhão para a 
ciência	e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Santa Catarina

  88 projetos apoiados 
 
14   R$ 3,4 milhões  
instituições
beneficiadas    investidos	pelo	Decit

    R$ 1,5 milhão investido pelo estado

Um total de R$ 4,9 milhões para a 
ciência	e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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PPSUS Saúde Amazônia

 

 O PPSUS Saúde Amazônia foi uma iniciativa que beneficiou, 
no biênio 2004/2005, cinco estados que, à época, não possuíam 
instâncias de fomento consolidadas: Acre, Amapá, Rondônia, 
Roraima e Tocantins. Por meio desse componente do PPSUS, o Decit 
destinou R$ 1,6 milhão para o financiamento de 29 projetos.

 Em 2006/2007, os cincos estados passaram a integrar o 
programa nacional, com o lançamento de editais próprios. 

 Confira os resultados alcançados em cada um desses 
estados, considerando tanto o PPSUS Saúde Amazônia quanto o 
edital referente ao biênio 2006/2007:
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Acre                
	 	 	 	

11 projetos apoiados     

       1 
	 	 	 	 	 instituição	beneficiada
   

R$ 450 mil 
investidos	pelo	Decit
 

   R$ 40 mil
   investidos pelo estado

Um total de R$ 490 mil  para	a	ciência	
e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Amapá

  8 projetos apoiados 
 
3      R$ 350 mil  
instituições
beneficiadas    investidos	pelo	Decit

    R$ 40 mil investidos pelo estado

Um total de R$ 390 mil para	a	ciência	
e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Rondônia

8 projetos apoiados

     3instituições	beneficiadas

R$ 720 mil
investidos	pelo	Decit

   
Um total de 
R$ 720 mil 
para	a	ciência	e	tecnologia	em	saúde	
no estado
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Roraima

12 projetos apoiados

      5 
    instituições	beneficiadas

R$ 450 mil 
investidos	pelo	Decit

 R$ 40 mil investidos pelo estado

Um total de R$ 490 mil  
para	a	ciência	e	tecnologia	em	saúde	

no estado
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Tocantins                
	 	 	 	

19 projetos apoiados     

       6 
	 	 	 	 	 instituições	beneficiadas
   

R$ 630 mil 
investidos	pelo	Decit
 

   R$ 50 mil
   investidos pelo estado

Um total de R$ 680 mil  para	a	ciência	
e	tecnologia	em	saúde	no	estado
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Contato:

Secretaria	de	Ciência,	Tecnologia	e	Insumos	Estratégicos
Departamento	de	Ciência	e	Tecnologia
Coordenação-Geral	de	Fomento	à	Pesquisa	em	Saúde
61	3315-2273







MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

Esplanada	dos	Ministérios	bloco	G,	8º	andar
CEP:	70058-900,	Brasília	-	DF

Tel:	(61)	3315	-	2839
Home page:	www.saude.gov.br


