
A atenção primária em perspectiva



 Desafios associados à avaliação de políticas
públicas;

 As vantagens de desenhos quase-
experimentais para avaliação de políticas

 O contexto brasileiro e seu posicionamento
privilegiado.



 Implantação,

 Controle e avaliação,

 Medidas de desfecho multideterminadas,

 Carência de expertise técnica. 









 A adoção de desenhos quase-experimentais;

 Permitiu a melhoria de geração de evidências 
ao permitir o manejo das circunstâncias 
associadas às políticas públicas;







 Divergências sócio-econômicas;

 Disponibilidade de dados centralizados;

 Grande quantidade de informação 
geolocalizada

 Escassez de cientistas de dados, 
especialmente com formação multidisciplinar



O caso da atenção primária à saúde





Geolocalização

• Geolocalização 
das UBS

• Geolocalização 
das CSAP

• Estruturação de 
série temporal

Desenvolvimento de 
áreas de cobertura 
potencial para APS

• Sobreposição 
geográfica de 
parâmetros de 
interesse 
(população, renda, 
distância, 
localização)

• Desenvolvimento de 
algoritmos de 
análise combinatória

Estudos de 
impacto



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



 Foi realizado um estudo de viabilidade com o estado de Goiás;

 Foram analisadas internações para o ano de 2015;

 O processo de geolocalização atingiu uma precisão de 98% dos registros consultados.

 A partir de aproximadamente 360 mil internações foram analisadas 302.992. Do universo
completo (360 mil) foram excluidas internações para parto e de longa permanencia.

 Nesse universo de 302.992 há 73.196 internações por condições sensíveis à atenção primária

 O pais inteiro possui cerca de 1 milhão de códigos postais, para geolocalizar 1 ano é preciso
examinar cerca de 500 mil códigos. Essa tarefa irá consumir algumas semanas.

 Todo o processo e scripts foram feitos utilizando a linguagem de programação R





Confrontação de dados dos setores
censitários com medidas de
qualidade de oferta de cuidado

Possibilidade analisar o impacto de
determinantes sociais de saúde,
determinantes ambientais, efeito de
proximidade de infraestrutura
urbana, arruamento, cursos de água,
etc...

Estratificação de níveis de renda,
escolaridade, razão de sexo, perfil
etário e outras características
demográficas com medidas de
resultado em saúde.





Epilepsy

Infection of skin and 
subcutaneous tissue

Immunization diseases Anemia

Gastrointestinal 
ulcer

Inflammatory 
disease of female 
pelvic organs

Diabetes mellitus

Nutritional
deficiencies

Pulmonary
Diseases

Infection of the 
kidney and 
urinary tract

Bacterial
pneumonias

Cerebrovascular 
diseases

Cardiac
insufficiency

Ear, nose and 
throat infections

HypertensionAsthma Angina Pectoris

Infectious Gastroenteritis



Não é do 
PMM

É PMM





Rio Branco no AC

Aproximadamente 32 mil 
áreas potenciais - Brasil






