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1. O Conceito

geoprocessamento como 
ferramenta para 
correlacionar dados 
espaciais e informações
tabulares diversas, 
possibilitando a alocação
adequada de pessoal nos
serviços e ações de saúde



1. bases de dados existentes nem sempre adequadas (dispersas, desatualizadas, 
incompletas ou inexistentes em termos da informação desejada)

2. pensar na Atenção Primária não exime o olhar sobre a saúde em suas diferentes
instâncias

3. o timing da academia e do serviço (gestão) funciona em sintonais distintas

4. necessidade de construção de redes integradas de intercâmbio

5. é preciso espacializar e entender as diferentes realidades locais

6. necessidade de geração de evidências

Constatações



Construção de Métricas para 

Avaliação de Desempenho e 

Eficiência de Equipes de 

Saúde no Sistema Prisional  

Brasileiro

Diagnóstico e Dimensionamento da Demanda por 

Especialidades e Residências Médicas em Minas Gerais 

Estudo sobre o Desenho de Competências e 

Remuneração da Fundação Ezequiel Dias (Fármacos) 

Equidade em 

Saúde no 

Estado de 

Minas Gerais: 

Um estudo 

comparativo a 

partir das 

PNADs

Perfil de Gestores de UBS de Minas 

Gerais 

Equidade na saúde: um estudo a 

partir do Saúde em Casa em 

Minas Gerais 

2011              2012               2013              2014         2015        2016            2017             2018        2019            2020  

Working Paper – Carreiras para a SF 

Monitoramento

de Resultados e

Desempenho

das UBS e

Satisfação dos

Usuários da APS

no DF

Monitoramento   de 

Resultados e 

Desempenho das UBS e 

Satisfação dos Usuários 

da APS em Contagem 

Análise dos gastos de RH  no 

sistema prisional

Em execução

Carreira dos Profissionais Médicos na 
APS

PMAQ Brasil  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Realizados

Hospital Risoleta Tolentino Neves

Espacialização e 

Diagnostico dos Hospitais 

de Pequeno Porte no 

Brasil  

Avaliação do 

acesso e da 

distribuição de 

médicos do PMM 

nos serviços de 

APS

Padrão de Distribuição de 

Equipamento de 

Assistência à Saúde em 

Minas Gerais – Um estudo 

aplicado

Padrão de Distribuição de 

Equipamentos de 

Assistência à Saúde no 

Brasil: um estudo aplicado

Mais Médicos, Mais Competências? 

3. Estudos – 2005 a 2020

http://www.fapemig.br/
http://www.fapemig.br/
http://www.opas.org.br/
http://www.opas.org.br/


o Estudo de viabilidade – Amostra: Goiás

o Internações para o ano de 2015

o Geolocalização: precisão de 98% dos registros

oDe 360 mil internações foram analisadas 302.992

Espacialização de internações



Download dos 
dados do 
DATASUS

Pré-
processamento 

dos dados brutos

Extração dos 
códigos de CEP 

de cada AIH

Script de 
consulta de 

geolocalização de 
CEPs

Exportação e 
análises 

complementares

Processo de geolocalização



Exemplo



Goiás – Internações geolocalizadas

Cada uma das 302 mil internações
realizadas em hospitais goianos, de 
acordo com a residência do paciente
atendido. 

Cada ponto indica a origem de quem
foi atendido.  



o É possível estimar agrupamentos espaciais de 
unidades de saúde que receberam suporte do 
PMM?

o É possível identificar uma área de cobertura 
potencial e traçar um perfil de população?

o É possível buscar estimar indicadores de resultado 
associados à essa população potencialmente 
coberta?

10

Acesso e distribuição de 
médicos do PMM nos serviços 
de APS.



Como se distribuem os municípios brasileiros por 
nível socioeconômico*
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* Método Atlas do Banco Mundial.



Como se distribuem as UBS no Brasil (dez/2015)*
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* Há dados atuais até julho de 2017, por exemplo.



Como se distribuem as UBS no Brasil com PMM
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Comparativo variação ciclos do PMM, em termos de UBS  contempladas 
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. 
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o Há uma certa sobreposição entre os municípios de low income e os ciclos de 
profissionais, entretanto há situações que precisam ser melhor examinadas, como:

 Estado de São Paulo 

 Região Sul

 Região Norte

o O mero exame de determinantes sócioeconômicos, agregados de forma municipal, 
não será suficiente para produzir as evidências diante das complexidades destacadas 
até aqui.

o Será preciso utilizar recursos que permitam desagregar diferenças intramunícipio, 
mas preservando a capacidade de analisar resultados finalísticos
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É possível adotar um desenho de estudo avaliativo para 
resultados associados ao PMM?
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Georreferenciamento de equipes Buffer para definição de área de 
abrangência potencial



É possível adotar um desenho de estudo avaliativo para 
resultados associados ao PMM?
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Malha de setores censitários* Perfil de população potencialmente 
coberta pela APS

* Exame da malha e dos microdados para averiguar a disponibilidade de dados populacionais e forma de 
organização



Continuar no esforço de 
geração de dados, 

informações  e evidências 
(melhoria na capacidade 

gerencial)

Ampliar produção 
acadêmica diversificada

Teoria e prática, academia 
e gestão: conciliar 

interesses

Academia lado a lado com 
serviços – dessincronia

Agilidade e eficiência nas 
respostas sem perda do 

rigor científico

4. Conclusões
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