
 

 
SEMINÁRIO 

AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL: 
DESAFIOS E NOVAS PERSPECTIVAS 

Data e Local 

Data:         08 de maio de 2018 

Local:        Auditório do Tecnocentro – Térreo 

 Parque Tecnológico da Bahia, Edf. Tecnocentro, sala 315, Rua Mundo, sn, Trobogy, Salvador, Bahia. 

Contexto 
A produção científica sobre avaliação de impacto da atenção primária à saúde no Brasil caracteriza-se pela 

utilização de estudos ecológicos mistos, com metodologias para análise de dados em painel, tendo o 

município como unidade de análise. No Brasil, o sistema de informação que permitirá a integração de 

informações dos indivíduos e das unidades de saúde de APS ainda está em fase de implantação, assim, a 

realização de estudos que tenham como unidade de análise agregados menores, como os setores censitários, 

por exemplo, ou estudos individuados depende do desenvolvimento de novas estratégias de produção e 

análise de dados. Estas estratégias incluem metodologias de geocodificação dos eventos de saúde e dos 

territórios de abrangência das equipes de APS e utilização de outros sistemas de informações ou bancos de 

dados que permitam identificar as unidades de saúde de referência dos indivíduos e famílias, a exemplo do 

banco de dados que monitora o cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. O 

desenvolvimento teórico-metodológico na concepção e validação de estratégias dessa natureza podem 

contribuir para elaboração de estudos mais rigorosos para avaliação do impacto da APS no Brasil. A 

discussão dos esforços de grupos de pesquisa que tem se debruçados sobre estes desafios é fundamental e 

podem resultar em iniciativas de cooperação que contribuam com o avanço do conhecimento sobre o tema. 

Objetivos da Oficina 
Geral: 

Discutir sobre modelos e metodologias de avaliação de impacto da atenção primária à saúde (APS) no Brasil. 

Específicos: 

 Sistematizar e discutir a produção científica sobre avaliação de impacto da atenção primária 

à saúde no Brasil; 

 Discutir metodologias de análise espacial para microlocalização de eventos de saúde, 

destacando implicações teórico-metodológicas para sua utilização em avaliação de impacto 

de políticas e programas sociais; 

 Discutir metodologias de georreferenciamento e estimação dos territórios de abrangência de 

unidades de atenção primária à saúde para utilização em avaliações de impacto da APS; 

 Discutir as possibilidades de linkage de bancos de dados individuados de ocorrência de 

eventos de saúde com bancos que contém informações que identificam das unidades de 

saúde de APS de referência os indivíduos; 

 Discutir a utilização de informações sobre qualidade da APS, a partir de dados da estrutura 

de unidades de saúde e de processo de trabalho das equipes, com potenciais usos na 

avaliação do impacto da APS. 



 

Programação 

1ª DIA – 08 de maio de 2018 

Manhã: 

09h00. Avaliação de impacto da APS no Brasil: avanços, limites e novas perspectivas – Rosana 

Aquino (ISC-UFBA); 

Debatedor: Mauricio L. Barreto (Coordenador do Cidacs) 

10h00. Mesa 1: Georreferenciamento de eventos e recursos em saúde na avaliação de impacto de 

políticas sociais 

Desenvolvimento de arcabouço para delineamento de estudos avaliativos com abordagem quase 

experimental: Uma abordagem a partir de bases de dados secundárias -  Thiago Rocha (UFMG) 

Alocação de recursos humanos em saúde - O Georreferenciamento como ferramenta de gestão - Allan 

Claudius Barbosa (UFMG) 

Geolocalização de eventos de saúde para avaliação de políticas sociais: a experiência do Cidacs - Rita 

Barreto (Cidacs/UFBA). 

 

Tarde: 

14h00.Mesa 2: Novas possibilidade para avaliação de impacto  

Utilização de dados do Programa de Melhoria da Qualidade (PMAQ) na avaliação de qualidade da APS e 

seus usos potenciais na avaliação de impacto - Ana Luiza Vilas Bôas (ISC-UFBA) 

Utilização de dados de monitoramento das condicionalidades do Programa Bolsa Família na avaliação de 

impacto de políticas sociais - Maria Yury Travassos Ichihara (Vice-coordenadora do Cidacs) 

Reforma da Atenção Primária no Município do Rio de Janeiro e o impacto nos desfechos da tuberculose - 

Betina Durovni (Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz) 

 


