
PROGRAMA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS E MODELOS DE 
ATENÇÃO E GESTÃO À SAÚDE 

COMUNICAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 
DAS PESQUISAS APLICADAS AO SUS

PROGRAM FOR HEALTHCARE PUBLIC POLICIES AND MODELS (PMA)
COMMUNICATION AND MANAGEMENT OF KNOWLEDGE FROM RESEARCH 
APPLIED TO THE UNIFIED NATIONAL HEALTH SYSTEM (SUS)

Atualmente, o PMA gerencia 
23 projetos de pesquisa 
distribuídos pelos níveis 
de atenção à saúde, com 
pesquisas que vão desde 
a Estratégia de Saúde da 
Família até o cuidado para o 
atendimento especializado 
de um determinado agravo 
em nível nacional.

The PMA currently has 23 projects 
distributed across various levels 
of healthcare and includes studies 
ranging from the Family Health 
Strategy to specialized care for specifi c 
diseases at the national level.

Visite a página da VPPCB 
e conheça todas as 

iniciativas: <https://portal.
fi ocruz.br/vppcb>.

To learn more about the Vice-Presidency 

of Research and Biological Collections 

visit the website <https://portal.fi ocruz.

br/vppcb> or simply follow the QR Code.
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ATUAÇÃO
ACTION

Apoiar projetos de pesquisa da Fiocruz 
na área de saúde pública por meio de 
dotação de recursos públicos. O perfi l de 
atuação está diretamente relacionado:

■ às pesquisas aplicadas ao SUS;

■ às Redes de Atenção à Saúde;

■ ao acesso às diferentes políticas 
públicas de saúde;

■ aos Institutos Nacionais de saúde 
vinculados à Fiocruz.

The PMA supports Fiocruz research projects in 
public health by providing public funding. Such 
action relates directly to research applied to:

■ the Unifi ed National Health System (SUS);

■ Healthcare Networks;

■ access to various public policies in health;

■ the Brazilian National Institutes of 
Health a�  liated with Fiocruz.

OBJETIVO
OBJECTIVE

Incentivar a pesquisa de excelência em 
saúde aplicada ao SUS por meio de:

■ Chamadas e editais públicos;

■ intercâmbios entre as unidades 
Fiocruz e instituições de pesquisa 
nacionais e internacionais;

■ induzir redes de pesquisa temática 
em saúde;

■ contribuir para a melhoria dos 
sistemas de serviços de saúde por 
meio do acesso ao conhecimento de 
questões relevantes.

Encourage state-of-the-art research in Brazil applied 
to the Unifi ed National Health System through:

■ Public calls for projects and proposals;

■ exchange between Fiocruz departments and 
Brazilian and international research institutions;

■ inducing thematic research networks in health;

■ contribute to the improvement of health 
services systems through access to 
knowledge of relevant issues.

DIFERENCIAL
ADVANTAGES

■ Acompanhamento técnico e 
fi nanceiro dos projetos; 

■ integração e articulação das ações por 
meio das redes temáticas de pesquisa;

■ facilitação no processo de abordagem 
com os interlocutores da pesquisa 
sejam eles: gestores, profi ssionais 
de saúde e sociedade civil;

■ estudo de modelos nacionais e 
internacionais no processo de 
aplicação de resultados de pesquisas;

■ produção de documentos técnicos-
científi cos com recomendações das 
pesquisas para os gestores de saúde;

■ investimento no processo de 
comunicação dos resultados 
e a sua inserção nas agendas 
locais e nacional.

■ Technical and fi nancial follow-up of projects;

■ integration and linkage of activities 
through thematic research networks;

■ facilitated approach with health administrators, 
health professionals, and civil society;

■ study of domestic and international models in 
the application of the research results to the 
Unifi ed National Health System (SUS);

■ production of technical and scientifi c documents 
with research-based recommendations 
for health administrators;

■ investment in the process of communicating 
the research results and their incorporation 
by local and national agendas.

Pesquisadores 
interessados em 
trabalhar o processo 
de disseminação dos 
resultados da pesquisa 
podem entrar em 
contato com a equipe do 
Programa de Políticas 
Públicas e Modelos 
de Atenção à Saúde: 
pma@fi ocruz.br

Researchers interested in working 
with the dissemination of their 
research results may contact 
the team of the Program for 
Healthcare Public Policies and 
Models at: pma@fi ocruz.br

Conheça mais em:
<https://portal.fi ocruz.br/
politicas-publicas-e-modelos-
de-atencao-saude>

More information at:

<https://portal.fi ocruz.br/politicas-

publicas-e-modelos-de-atencao-saude>

11 profi ssionais foram selecionados em 2019 para atuar junto aos 
pesquisadores da Rede PMA na disseminação dos resultados de pesquisas 
desenvolvidas no âmbito da  Fiocruz. Esta inciativa inaugura um 
modelo de incentivo ao desenvolvimento de propostas de comunicação 
que alcancem e impactem positivamente a saúde da população.

11 professionals were selected in 2019 to work with the researchers in the PMA 
Network in disseminating the results of research developed at Fiocruz. This 
initiative inaugurates a model of incentive to the development of communication 
proposals that reach and positively impact the health of the population.

O Programa de Políticas Públicas e Modelos 
de Atenção e Gestão à Saúde (PMA) é uma 
das ações estratégicas da Vice-Presidência de 
Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz. 

Fomentar, induzir e gerir redes de pesquisa 
que possam fazer parte das práticas de saúde, 
contribuindo para a melhoria dos sistemas de serviços 
ofertados à população são objetivos do Programa. 

Na Rede PMA, os pesquisadores são 
estimulados a comunicar e disseminar os 
resultados dos estudos realizados tanto  para 
a comunidade cientifi ca, quanto para gestores, 
profi ssionais de saúde e a sociedades civil. 

A experiência da equipe do PMA reconhece 
que são maiores as chances de os resultados 
das pesquisas serem incorporados às políticas 
públicas quando trabalhados de forma 
conjunta com os envolvidos na pesquisa.

The Program for Healthcare 
Public Policies and Models (PMA) 
is one of the strategic actions 
by the Fiocruz O�  ce of the 
Vice-President for Research 
and Biological Collections. 

The Program’s proposals are to 
promote, induce, and manage 
networks with research that 
can be incorporated by Brazil’s 
Unifi ed National Health 
System (SUS), contributing to 
the improvement of services 
o� ered to the population.

In the PMA Network, researchers 
are encouraged to communicate 
and disseminate the results 
of studies in health to reach 
more and larger audiences. 

The Program team’s experience 
shows that the odds are 
higher for research to be 
incorporated by public policies 
when the studies involve 
collaboration with health 
professionals, administrators, 
associations, and society.
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