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OBJETIVOS: Assessorar a ESP na definição da política

de pesquisa; Articular com as instituições de pesquisa

em saúde do estado do RS, e outros estados e paises,

buscando desenvolver projetos interinstitucionais; Atuar

como elo entre os pesquisadores da ESP e demais

órgãos de saúde da Administração estadual; Atuar como

fator de emulação e de estímulo à produção cientifica;

Deliberar, juntamente com o Comitê de Ética em

Pesquisa, sobre aspectos éticos envolvidos nas

pesquisas realizadas no âmbito da ESP.

A PESQUISA COMO FERRAMENTA TECNOLOGICA: 
possibilidades de construir respostas em saúde

INTRODUÇÃO: A pesquisa em saúde contribui na construção de respostas à indagações
como: Quais as tecnologias que permitem a prestação dos cuidados mais apropriados
para os pacientes? Nesta direção a Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul
(ESP/RS) re-criou a Coordenação de Pesquisa em 2015. A ESP foi criada em 11 de julho de
1962, por meio do Decreto Estadual n. 13.812/1962 é mantida pelo Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Estado da Saúde e tem o compromisso com a
formação, a educação permanente, a pesquisa e a produção de conhecimentos em saúde
em consonância com os preceitos constitucionais e éticos do SUS. Suas ações contribuem
para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a promoção da saúde e da
qualidade de vida da população gaúcha bem como promove o desenvolvimento e inovação
no âmbito científico tecnológico e de acompanhamento dos recursos humanos em saúde. A
ESP re-organizou a coordenação da pesquisa visando: subsidiar a promoção e
desenvolvimento da educação, produzir conhecimentos na área da saúde por meio do
ensino, pesquisa, extensão educativa; difundir informação científica, documental, realizar
educação popular e articulação interinstitucional e intersetorial.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:
Educação Na / Em Saúde (produção e
sistematização de conhecimentos
relativos à formação em saúde, envolve
práticas de ensino, diretrizes didáticas e
orientação curricular).

COORDENAÇÃO DE PESQUISA
Constitui-se em um pólo privilegiado de
educação, pesquisa, investigação e
construção de conhecimento em saúde,
comprometido com a qualidade da
gestão, da atenção e do controle social
nos serviços de saúde do Estado do Rio
Grande do Sul.

RESULTADOS: constituição da equipe;
mapeamento das pesquisas realizadas na
SES e de teses e dissertações realizadas com
recursos do Estado; elaboração de de evento
nacional. A pesquisa em saúde é ferramenta
tecnlógica para a formação de profissionais da
saúde e avaliação de tecnologias sanitárias, e
responde as seguintes indagações: Como os
profissionais de saúde se confrontam com as
novas tecnologias e como se acostumam com
elas? O que as redes podem oferecer para o
aprimoramento dos sistemas de saúde? Como
a formação (acadêmica ou outra) pode
contribuir ao desenvolvimento das novas
tecnologias para a saúde? Onde a tecnologia
é necessária e onde não o é?


