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RELATÓRIO DO COMITÊ ASSESSOR DE PESQUISAS EM SAÚDE

A XXXV Reunião do Comitê Assessor de Pesquisas em Saúde (CAIS) foi realizada
em Havana, Cuba, de 17 a 19 de julho de 2000. Foram debatidos temas relacionados com a
cooperação técnica da OPAS em matéria de pesquisa.

Em reuniões anteriores, o CAIS recomendou orientar as atividades de cooperação
técnica segundo quatro eixos estratégicos: (1) a elaboração e implementação de uma agenda
regional de pesquisa; (2) a promoção da formação e intercâmbio de pesquisadores entre os
países da Região; (3) a promoção de uma maior utilização de informação cientifica no
processo decisório em saúde; e (4) a procura de uma maior equidade entre os países da
região no que se refere à capacidade de gerar e ter acesso às informações e ao
conhecimento em saúde.

Nesta XXXV Reunião do CAIS, foram avaliados os avanços obtidos em cada uma
destas orientações estratégicas. Destacam-se, particularmente, a discussão sobre
DECIDES, que consiste em uma proposta para aplicar as novas tecnologias de
comunicação e informação na produção, disseminação e utilização da informação científica;
as sessões dedicadas à avaliação dos cursos de pós-graduação em saúde; o relatório de
progresso na implementação da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); e o relatório de
atividades do programa de subvenções. O Comitê reconheceu os importantes avanços
observados, particularmente no que se refere ao apoio a países de menor desenvolvimento
relativo, e recomendou que se mantenham e consolidem estas orientações estratégicas.

Examinou-se também a situação da pesquisa em saúde em Cuba, evidenciando-se a
importância da experiência cubana por conciliar os desenvolvimentos de ponta das ciências
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biomédicas com as necessidades do sistema de saúde, obtendo um grande impacto na
resolução de problemas de saúde pública. Apesar da especificidade de sua experiência,
Cuba possui importantes semelhanças com os demais países da Região, de tal maneira que a
crítica, avaliação e eventual adaptação de sua experiência no campo da C&T em saúde são
de inestimável valor para os demais países em desenvolvimento.

Durante a reunião examinaram-se também protocolos e resultados de projetos
multicêntricos promovidos e financiados pelas OPAS nos temas de análise de desigualdades
nos determinantes de saúde e de hábitos dietéticos, exercício e doenças crônicas no Caribe.
Examinaram-se também as atividades de pesquisa do Instituto de Nutrição da América
Central e Panamá (INCAP) e o Dr. Jorge Allende fez uma  conferência sobre os avanços
recentes na biologia molecular e sua importância para a saúde pública.

Para comemorar os 100 anos da OPAS em 2002, recomendou-se a realização de
um grande evento científico que deverá coincidir com a reunião do CAIS desse ano, no qual
cientistas de alto nível internacional seriam convidados para discutir a situação, tendências e
desafios das disciplinas científicas relacionadas com as orientações estratégicas e
programáticas da OPAS, assim como suas implicações para a saúde pública e a
cooperação técnica. A este evento, seriam convidados representantes de diversos setores
relacionados com a pesquisa na Região, incluindo representantes dos CONICYT.

Apresenta-se este relatório final da XXXV Reunião do CAIS ao 42o Conselho
Diretor para seu estudo e discussão.

Anexo  (Somente disponíveis em espanhol e inglês)


