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LINHAS DE PESQUISA
Área de concentração: APS
1- Atenção integral aos ciclos de vida e grupos vulneráveis
2 -Educação e Saúde: tendências contemporâneas da educação,
competências e estratégias de formação profissional em APS

3- Evidência clinica, modelos de atenção e técnico assistenciais, qualidade
em APS
4- Gestão e avaliação de serviços e de tecnologias na APS

1-Atenção integral aos ciclos de vida e grupos vulneráveis

Desenvolvimento de pesquisas sobre risco e vulnerabilidade sociais assim como a análise
de condicionantes e determinantes sociais e suas implicações para a atenção integral à
saúde. Estudo das ações prestadas as famílias pela APS, em seus distintos ciclos de vida
com suas respectivas combinações tecnológicas e seus instrumentos de abordagem
individual, familiar e comunitário. Estudar e investigar a conformação e o impacto da
prestação do cuidado a criança, adolescente, mulher, adulto, idoso, gestantes, doenças
crônicas não transmissíveis, doenças infecciosas, saúde mental e saúde bucal. Investigar
as necessidades e as novas modalidades de atenção na APS voltadas para os grupos
vulneráveis (população em situação de rua, de pobreza, áreas de risco etc. Pesquisas
sobre o processo de construção de projetos terapêuticos singulares nestas populações.

Pesquisas Linha 1
Atenção integral aos ciclos de vida e grupos vulneráveis
Cuidado de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade na atenção primária à
saúde.
Vozes de adolescentes sobre Ações de Saúde Bucal na construção de uma ferramenta de avaliação de quarta
geração.

Produção de conhecimento e prática interprofissional nos cuidados clínicos de grupos
humanos vulneráveis na atenção primária.

I

CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: a perspectiva de médicos e enfermeiros preceptores
em Saúde da Família do município do Rio de Janeiro.
CASOS COMPLEXOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: Narrativas de Residentes em Medicina de Família e
Comunidade.
ANÁLISE DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA AMBULATORIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA
PERSPECTIVA DA QUALIFICAÇÃO E RESOLUTIVIDADE DO CUIDADO .

2-Educação e saúde: tendências contemporâneas da educação, competências e estratégias de
formação profissional em Atenção Primária à Saúde.

Desenvolvimento de estudos e pesquisas buscando novas referências teórico-metodológicas que
orientem a formação de profissionais voltados para a APS. Análise e estudos com foco nas práticas
em educação que tenham como princípios o empoderamento, a autonomia e a qualidade de vida
dos indivíduos, famílias e comunidades, visando mudanças no quadro de saúde e doença.
Investigação e proposição de métodos e ações que incorporem inovações curriculares, processos
de ensino, de aprendizagem. Avaliação da incorporação de novos métodos e tecnologias de
formação e capacitação de profissionais de saúde e de docentes inseridos na APS. Integração da
universidade e dos serviços de saúde, gerando conhecimentos sobre a formação de alunos,
preceptores e profissionais de saúde, de modo que orientem e contribuam para mudanças na
formação e respondam às demandas de saúde da sociedade, visando a qualidade da assistência
prestada no SUS.

Pesquisas da Linha 2
1- Estudo das práticas de cuidado e da formação profissional de saúde no âmbito da APS .
Representações Sociais em Atenção Primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade na graduação: uma
análise do currículo de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Acesso: fronteiras para a universalidade. Usos e desusos do SUS pela classe média.
As atividades de grupo na Atenção Primária: a promoção da saúde na perspectiva dos sujeitos em uma Clínica da
Família no Rio de Janeiro
Contribuições dos Grupos Balint para a Formação de Residentes em Medicina de Família e Comunidade
O TRABALHO EM SAÚDE NAS ESCOLAS: tecendo redes e relações
Representações Sociais em Atenção Primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade na graduação: uma
análise do currículo de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2- Estudo de formação do profissional de saúde no contexto de inovações curriculares REFORMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO RIO DE JANEIRO: COMEMORANDO OS 450 ANOS DE
FUNDAÇÃO DA CIDADE

3-Evidência clínica, modelos de atenção e técnico assistenciais, qualidade em Atenção
Primária à Saúde (APS)
Descrição:

Desenvolvimento de estudos sobre o processo saúde-doença-cuidado e os modelos de
atenção e técnico assistenciais em saúde, numa visão que considere os marcos da clínica
centrada na pessoa e a clínica ampliada. Investigações e estudos que visem qualificar as
práticas na APS considerando a integralidade, o vínculo longitudinal e a coordenação do
cuidado como referências. Análises e pesquisas sobre o apoio matricial na APS e as
modelagens que estabeleçam as melhores conformações das redes de atenção à saúde
no SUS com base nos territórios com suas dimensões políticas e sócio culturais, utilizando
instrumentos de monitoramento e avaliação. Implementação de estudos no campo da
vigilância em saúde e sua integração com a APS. Estudos e avaliação da qualidade dos
serviços de saúde, com a produção de evidências clínicas, protocolos assistenciais e linhas
de cuidado, numa perspectiva participativa. Estudar os processos de trabalho tais como o
acolhimento, a atenção à demanda espontânea e programada numa perspectiva
multiprofissional e suas aplicações dos serviços de APS.

Pesquisas da Linha 3
Evidência clínica, organizacional e modelos avaliativos em atenção primária a saúde
A Coordenação do cuidado pela Atenção Primária à Saúde aos usuários com problemas musculoesqueléticos, na
Área Programática 3.1, município do Rio de Janeiro.
O CUIDADO DE SI NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: desafios no Programa Academia Carioca da Saúde.
ESTUDO SOBRE O PERCURSO TEMPORAL DA MULHER COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA A
PARTIR DOS REGISTROS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

Análise da Utilização do Prontuário Eletrônico nas Ações de Rastreamento do Câncer do Colo do Útero no Município
do Rio de Janeiro
AVALIAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO MODELO DE CUIDADO ÀS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS NA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Estratificação de Risco de Fratura Osteoporótica na Atenção Primária à Saúde

Pesquisas da Linha 3
Vulnerabilidade e Fragilidade: proposta de indicadores epidemiológicos para o monitoramento
em saúde do idoso na atenção básica de saúde
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO SOBRE IDADE NOS REGISTROS DE ÓBITO NO BRASIL, 1996 –
2015.
Vulnerabilidade social e saúde ambiental: uma proposta para a vigilância em saúde

A Tendência das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária à Saúde no Rio de Janeiro, RJ
de 1998 a 2015: uma avaliação do impacto da expansão da cobertura da Estratégia de Saúde da Família
DESIGUALDADE SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E PADRÃO DE FECUNDIDADE NO
BRASIL.

UM ESTUDO SOBRE O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E COMPORTAMENTO DA
MORTALIDADE NO BRASIL, 2000 – 2050.

4-Gestão e avaliação de serviços e de tecnologias na Atenção Primária à Saúde (APS)
Descrição:

Produção de evidências e boas práticas organizacionais, com base em modelos
assistenciais e administrativos que tenham como foco a APS e sua interface com os
demais níveis do sistema de saúde e outros setores. Desenvolvimento de investigações
em serviços e pesquisas operacionais, utilizando métodos quantitativos ou qualitativos
com seus resultados sendo aplicáveis aos serviços de saúde. Desenvolvimento de estudos
e pesquisas avaliativas de programas implementados na APS incluindo estrutura,
processo e resultado. Avaliação de tecnologias e o seu impacto sobre os custos e a saúde
individual, familiar e comunitária. Desenvolvimento de metodologias de avaliação, com
foco na qualidade, formulação de critérios e indicadores mais adequados ao campo de
práticas da APS. Proposição de modelos de atenção integral, planejamento das ações e
prática interdisciplinar e participativa, visando a melhoria da qualidade na APS.

Pesquisas da Linha 4
Gestão e avaliação de serviços e de tecnologias na Atenção Primária à Saúde (APS)

Micropolitica do Trabalho e o Cuidado em Saúde

A Potencia do Encontro Clínico: Contribuições do Grupo Balint para a Relação Médico Paciente

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E O CUIDADO INTEGRAL: desafios e impasses na estratégia de saúde da
família
Vivências do Cuidado Junto à População de Rua por uma Equipe de Saúde da Família

Gênero, Violência Doméstica contra a Mulher e Formação em Saúde: A Experiência de um Centro
Especializado de Atendimento à Mulher
Vivências do Cuidado Junto à População de Rua por uma Equipe de Saúde da Família
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