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POR QUE PESQUISA EM SAÚDE?

Regina Aparecida Garcia de Lima1

Esta interrogação é título de um documento da série Pesquisa em Saúde: textos para tomada de

decisão do Ministério da Saúde do Brasil(1) que versa sobre a importância de transformar a pesquisa em saúde

em pesquisa para a saúde. A referida publicação baseia-se no documento editado pelo Global Forum for Health

Research(2) e Council on Health Research for Development(3). A publicação apresenta contribuições visando o

debate sobre:

- justificativas para a afirmação de que muitas doenças e milhares de mortes poderiam ser evitadas pela

aplicação dos conhecimentos e ferramentas já existentes;

- necessidade de produzir novos conhecimentos e ferramentas para resolução de problemas de saúde

contemporâneos tais como: crescimento da resistência microbiológica em doenças como a tuberculose e a

malária; ausência de tratamentos efetivos para doenças como a dengue; tratamento e prevenção do HIV/

Aids; preparação para novas e emergentes infecções; necessidade de novos conhecimentos sobre os fatores

globais que influenciam a saúde; necessidade de novos conhecimentos sobre os determinantes sociais, políticos,

econômicos e ambientais da saúde; necessidade de novos conhecimentos sobre os contextos locais, condições

e prioridades em saúde; pesquisas em saúde e políticas de saúde; necessidade de monitorar os impactos das

políticas globais de comércio e da globalização na saúde dos indivíduos, famílias, comunidades e países;

pesquisa em saúde ambiental; necessidade de novos conhecimentos sobre o que as pessoas precisam para

ser e permanecer saudáveis e necessidade de compreender como usar da melhor forma a pesquisa não

apenas para a melhoria na saúde mas também para o desenvolvimento social e econômico , de forma igualitária;

- necessidade de melhor distribuição dos benefícios resultantes das pesquisas dado que um grande número de

pessoas, nos países menos desenvolvidos, tem pouco ou nenhum benefício com as ferramentas criadas nos

países mais ricos para atender às necessidades de saúde de populações desses mesmos países;

- necessidade da pesquisa em saúde pois esta é um componente indispensável ao crescimento e desenvolvimento

de povos e nações;

- necessidade dos governos desenvolverem políticas nacionais claras que incluam a pesquisa para a saúde e

tomarem iniciativa de estimular as autoridades a se engajarem nesta abordagem de caráter coletivo.

No Brasil, assim como em outros países, um dos desafios além da produção de novos conhecimentos

e tecnologias, refere-se à capacidade de incorporação das pesquisas na produção cotidiana do cuidado em

saúde. Neste sentido, o documento chama a atenção para a importância de se investir em estratégias de

disseminação do conhecimento, de tal forma a diminuir o hiato existente entre o novo conhecimento e a sua

utilização em benefício das pessoas que sofrem os efeitos do adoecer.

A Revista Latino Americana de Enfermagem, como veículo de divulgação dos resultados de pesquisas

tem se esforçado para disseminar o conhecimento cientifico qualificado produzido pela Enfermagem e áreas

afins, em consonância com os termos de referência para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro(4).
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