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Objetivos e ações 

Desafios para a pesquisa em APS 
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 A Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde em seus 
mais de cinco anos tem desenvolvido ações com o objetivo 
de: 

 Proporcionar a comunicação, intercâmbio, articulação e 
cooperação entre pesquisadores, profissionais e gestores da 
APS 

 Busca promover a melhoria da utilização dos resultados em 
pesquisa para qualificar a gestão e potencializar o 
conhecimento. 

 Foi criada a partir de iniciativa do DAB/SAS/MS em 2008 

 A Rede é financiada pelo Ministério da Saúde, por meio do 
Departamento de Atenção Básica e OPAS e desenvolvida pela 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). 

 

Objetivos Rede APS 



 A Rede de Pesquisa através de seu 
portal www.rededepesquisaaps.org.br   

 possibilita o cadastro de pesquisadores e pesquisas em APS 
 oportuniza a divulgação de trabalhos e o debate entre os 

integrantes da comunidade por meio de informes, fóruns, 
entrevistas, notícias, eventos. 

 A Rede realiza anualmente um encontro para promover a 
cooperação entre pesquisadores de todo país, a discussão de 
resultados de pesquisas realizadas, a definição de prioridades 
de pesquisa em APS e uma agenda de ações.  

 Estas reuniões da rede tem sido uma oportunidade para 
promover a cooperação entre os pesquisadores e as instituições  
e para o estabelecimento de novas parcerias 
 

Atividades da Rede APS 

http://www.rededepesquisaaps.org.br/


 Instituições apoiadoras da Rede: 

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 

 Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) 

Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) 

Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) 

 Comitê coordenador: universidades, entidades profissionais e 
instituições : ABEM, Abrasco, ABENO, SBMFC, DAB/MS, UFBA, UFPEL, 
USP, UFMG, UFF, UFRJ Medicina e Enfermagem, UFRGS, UFSC, 
Ensp/Fiocruz, Unicamp UFAC, UFG 

 Coordenador da Rede APS: Luiz Augusto Facchini  (ABRASCO -UFPEL) 

Participantes 



 

 

 A participação na Rede de Pesquisa em APS  é livre, qualquer cidadão 
pode ser membro, e inscrever-se no site, não precisa ser pesquisador 

 Podem participar docentes, gestores, profissionais de saúde, 
trabalhadores de saúde de modo geral e até mesmo qualquer cidadão 
com  interesse no tema 

 

 5.562 cadastrados entre pesquisadores, profissionais de saúde, gestores 

 

 www.rededepesquisaaps.org.br    

Participantes 

http://www.rededepesquisaaps.org.br/


Caracterização dos participantes 

25,6% Nordeste 

39,6% Sudeste 

16,9% Sul 

40,5% Serviços de saúde  45%  ensino e pesquisa 



Caracterização dos participantes 

25,7% residência médica 11,7% doutorado 

22,7% especialização  

20,3% mestrado 

10% Graduacao  

80% pós-graduados 



 

 A Rede de pesquisa em APS tem propiciado cooperação entre 
pesquisadores e destes com gestores: 

 A cooperação entre os pesquisadores em APS e o desenvolvimento de 
pesquisas em parceria se expressa, por exemplo, na conformação de 
grupos pesquisadores de diversas instituições vinculados aos projetos que 
venceram o edital do CNPq da rede de políticas em saúde; 

 A cooperação com os gestores da atenção básica se expressa  na 
participação na avaliação externa do PMAQ organizada por integrantes da 
rede de pesquisa e ampliada para mais de 40 instituições de ensino 
superior. 

 A participação no PMAQ-AB fortaleceu tanto a gestão como a pesquisa. 

 Qualificou e deu legitimidade ao processo de avaliação externa do PMAQ 

 Ampliou a capacidade e capilarizou a pesquisa em APS por todos os 
estados do país.   

 

 

Atuação  
Cooperação entre pesquisadores e com gestores: 



 

 Desde 2011, a Rede realizou diversas reuniões para apoiar o delineamento 
da proposta do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ-AB).  

 As universidades participantes da  Rede contribuíram: 

 No debate da concepção do PMAQ-AB, das diretrizes e dos instrumentos, 
além  do trabalho de campo - objeto da avaliação externa 

 

 Na discussão dos resultados com gestores  

 Na análise dos dados dos inquéritos da avaliação externa  

 Na divulgação de resultados do PMAQ-AB 

 

Atuação  
Cooperação entre pesquisadores e com gestores: 



 

 

 A Rede coopera na educação permanente e na formação de profissionais 
em APS 

 Diversas universidades integrantes da Rede participam da proposta de 
mestrado profissional em Saúde da Família para médicos submetido 
à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
liderado pela Abrasco. 

 

 Oportunidade para formar preceptores na área de Saúde da Família e 
estimular pesquisadores para que tenham interesse em trabalhar com o 
tema da Atenção Primária à saúde. 

 

 

 

 

 

Atuação  
Cooperação entre pesquisadores e com gestores: 



 

 

 A Rede advoca pela ampliação do financiamento e incentivos 
para o desenvolvimento de pesquisas em APS 

 

 Junto às agências de fomento: SCTIES/MS, CNPq. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atuação  
Cooperação entre pesquisadores e com gestores: 



 

 Em parceria com a Opas a Rede está desenvolvendo uma Plataforma de 
conhecimentos do Programa Mais Médicos  

 Tem por objetivo compartilhar conhecimentos acumulados no processo 
de implementação do programa e iniciativas e resultados de pesquisas 
sobre o + Médicos como parte de uma estratégia para tornar transparente 
os resultados, fortalecer as ações públicas e facilitar o intercâmbio de 
experiências. 

 Pretende disponibilizar online um Acervo de Pesquisas com informações 
sobre as principais investigações sobre o PMM atualmente em andamento 
no Brasil.  

 E organizar um Acervo de Publicações  sobre o Programa “Mais 
Médicos”que oferecerá os resultados de um levantamento contínuo dos 
trabalhos científicos publicados, teses defendidas e apresentações em 
congressos que referem o Programa MM 

Atuação  
Cooperação entre pesquisadores e com gestores: 



 

 Plataforma de conhecimentos do Programa Mais Médicos em parceria 
com a OPAS 

 Os pesquisadores que participam ou coordenam pesquisas sobre o 
Programa Mais Médicos, podem cadastrar seus trabalhos preenchendo o 
formulário online, no site da Rede de Pesquisas sobre Atenção Primária no 
endereço Link - http://www.rededepesquisaaps.org.br/pesquisa-sobre-o-
mais-medicos/ 

 Esta prevista a realização de um seminário com pesquisadores com o 
propósito de debater e divulgar os primeiros resultados das principais 
pesquisas em andamento  sobre o + Médicos e debater os desafios 
metodológicos 

 Seminário em novembro de 2015, na sede da OPAS em Brasília.  

 Publicação de um suplemento especial de uma revista da área de saúde 
coletiva sobre o PMM. A proposta é combinar artigos de pesquisadores 
previamente selecionados com chamada pública aberta. 

 

Atuação  
Cooperação entre pesquisadores e com gestores: 
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 Os desafios para a pesquisa  em APS– referem-se tanto às lacunas de 
conhecimento /temas de pesquisa como a questões metodológicos com 
novos desenhos de pesquisa 

 Os principais temas discutidos na última reunião nacional da Rede de 
pesquisa em APS  estiveram relacionados à análise de políticas, às 
práticas clinicas e profissionais, à avaliação e aos recursos humanos em 
APS :  

 Desafios para garantia de cuidado integral na rede regionalizada 
ordenada a partir da atenção básica e a coordenação do cuidado integral 
pela APS 

 Necessidade de pesquisas avaliativas sobre o programa + médicos em 
seus componentes de provisão emergencial, de formação graduada e 
especilizada de médicos para APS: 
 análises dos processos de implementação e gestão do programa, 
 seus impactos na saúde da população 
 repercussões na organização do sistema de serviços de saúde 
 na qualidade dos serviços, acesso e equidade 
III Reunião Nacional da Rede de Pesquisa em APS, Brasília, dias 8 e 9 de 

abril (http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-
discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps) 

Desafios da pesquisa em APS 

http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps
http://apsredes.org/site2013/blog/2015/04/13/programa-mais-medicos-e-pmaq-sao-discutidos-na-rede-de-pesquisa-em-aps


 Avaliação do PMAQ-AB- além da análise aprofundada dos 
dados produzidos, como já estamos realizando 

 investigar efeitos do PMAQ na melhoria da qualidade e 
equidade;  

 seus efeitos como sistema de pagamento por desempenho 
com diferentes usos dos recursos, comparando municípios 
que direcionaram os recursos adicionais para as equipes 
diretamente, com aqueles que os aplicaram na AB em geral. 

 Pesquisas sobre as novas formas de gestão em APS com a 
participação de agentes privados como as OSS na prestação 
e gestão da AB: identificar os problemas de 
contratualização, resultados na eficiência, impactos na 
integração da rede (fragmentação adicional?)  

Desafios da pesquisa em APS 



 Desafios metodológicos  
 para medir os impactos da APS de qualidade na saúde da população  

 estudos longitudinais – efeitos APS – saúde -  Inclusão de componentes da 
APS em estudos de base populacional  

 Desenho de inquéritos específicos em atenção primária que avaliem 
práticas para utilizá-los na melhoria da qualidade 

 Uso de métodos experimentais para testar inovações 

 Pesquisas intervenção: que acompanhem a introdução de inovações, na 
gestão, na prestação e incorporação de tecnologias 

 e apoiem a definição de agenda de tecnologias essenciais para melhoria da 
Atenção Primária à Saúde (APS) 

 Ciência das soluções (em oposição à “ciência dos problemas”): 

 testar efetividade, elucidar os processos de ação, documentar as variações 
de implementação, rastrear alcance em populações mais necessitadas 
(Medina, 2015) 

Desafios da pesquisa em APS 



 Goiania  
 29/07 - Mesa Redonda 

M96 – APS em Perspectiva Comparada em Países da Europa e América do 
Sul 
Coordenador: Luiz Augusto Facchini - UFPEL (RS) 
Expositor: Sara Willems - Department of General Practice and Primary 
Health Care – Ghent University (Belgium) 
Expositor: Ligia Giovanella - ENSP/Fiocruz (RJ) 
Expositor: Maria Fátima de Sousa - NESP/UnB (DF)  

 

 16h30 -18h30 – Reunião com comitê coordenador da Rede APS – Pauta 
Plataforma Mais Médicos  

 

Próximas atividades da Rede  
ABRASCÃO 2015 



 30/07 – 14h às 16h - Mesa Redonda 
M97 – Avaliação da Atenção Básica no SUS: Balanço do 
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção 
Básica (PMAQ-AB) 
Coordenador: Allan Nuno Alves de Sousa - CGAA/DAB/MS  
Expositor: Maria Guadalupe Medina - UFBA (BA) 
Expositor: Márcia Cristina Rodrigues Fausto - ENSP/Fiocruz (RJ) 
Expositor: Luiz Augusto Facchini - UFPEL (RS) 

ABRASCÃO 2015 



 Contatos Rede Pesquisa APS 

 Inaiara Bragante – gestora  

 inaiara@rededepesquisaaps.org.br 

 

 

 http://www.rededepesquisaaps.org.br/ 
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