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Objetivos e estudos desenvolvidos pelo Grupo

• As pesquisas do grupo enfocam:
• a posição da APS na coordenação do cuidado e na ordenação das redes nas regiões de
saúde;
• investigam abordagens da APS e suas reformas em diferentes países, contrastando
experiências sul-americanas e europeias;
• avaliam a implementação da Estratégia Saúde da Família em diferentes contextos;
• examinam especificidades da APS em territórios rurais remotos.
• O grupo articula pesquisadores e estudantes de diversas instituições, forma profissionais
para a pesquisa, dissemina contribuições e debate os rumos da Política Nacional de Atenção
Básica.
• Participou ativamente dos processos nacionais de avaliação da atenção básica no país
(PMAQ-AB).
• Organizou o compêndio Atenção Primária à Saúde no Brasil: Conceitos, Práticas e Pesquisa
(2018 Editora Fiocruz)
• Os resultados das pesquisas possibilitam traçar recomendações visando informar a formulação de
políticas e a organização do SUS com fortalecimento da atenção primária para garantia do direito
universal de acesso a serviços de saúde de qualidade.

Projetos de pesquisa
• Desafios da atenção básica no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no SUS (2020- ).
Pesquisa conduzida pela USP, Fiocruz, UFBA e UFPEL e iniciativa da Rede de Pesquisa em
Atenção Primária da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). Financiamento:
OPAS e UNAME. Objetivo: identificar os principais constrangimentos e as estratégias de
reorganização da APS/AB utilizadas pelas Equipes ESF/APS no enfrentamento da Covid-19
nos municípios brasileiros. Estudo transversal por meio de um inquérito on line (websurvey)
entre maio e junho de 2020 com profissionais de saúde dos serviços de atenção básica e
gestores e gerentes das SMS brasileiras. Em 2021 realizando inquérito com profissionais de
saúde da atenção básica em amostra aleatória representativa das UBS no país, tendo como
domínio as grandes regiões. Coordenação: Aylene Bousquat (USP); Lígia Giovanella
(Fiocruz); Maria Helena Magalhães de Mendonça (Fiocruz), Maria Guadalupe Medina (UFBA);
Luiz Augusto Facchini (UFPEL), Geraldo Cury (UFMG); Fúlvio Nedel (UFSC).
• Atenção Primária à Saúde em Territórios Rurais e Remotos no Brasil (2018- ) Objetivo:
compreender singularidades e especificidades da organização, do acesso e do uso dos
serviços de atenção primária à saúde e de sua relação com a rede para garantia de atenção
integral e integrada no SUS, nos territórios de municípios brasileiros rurais remotos. Estudo de
casos múltiplos, realizado em 27 MRR de seis áreas: Norte Águas, Norte Estradas, Vetor
Centro-Oeste, Semiárido, Norte de Minas, Matopiba. Coordenação: Márcia Fausto, Helena
Seidl, Valéria Morgana. Financiamento: PMAQ/ DAB/MS; CEE/Fiocruz

Projetos de pesquisa
• TESES e DISSERTAÇÕES: Atenção Primária à Saúde em Territórios Rurais e Remotos no
Brasil
• Acesso e organização da Atenção Primária à Saúde em Municípios Rurais Remotos do Oeste do Pará. Doutora
2021: Juliana Gagno Lima Orientadora: Ligia Giovanella
• Atuação dos médicos e enfermeiros na Atenção Primária à Saúde em territórios rurais e remotos. Doutorando
Cassiano Mendes Franco. Orientadora: Ligia Giovanella

• Muito longe? A Saúde Materna no contexto dos municípios Rurais Remotos do Brasil. Doutoranda: Edialy
Cancian Tetemann; Orientadora: Aylene Emilia Moraes Bousquat
• Municípios: Veredas - desafios para a regionalização da saúde no Brasil. Doutorando: Lucas Manoel da Silva
Cabral. Orientador: Ronaldo Teodoro (IMS)
• Organização e busca por cuidados em saúde em município rural remoto: uma análise a partir da teoria dos
subsistemas de Arthur Kleinman. Mestre 2021: Karina Vasconcelos Rodrigues. Orientadora: Patty Fidelis de
Almeida
• Atuação do Agente Comunitário de Saúde em municípios rurais remotos do semiárido: uma análise a partir
de múltiplos olhares. Mestre 2021: Jessica de Oliveira Sousa. Orientadora: Patty Fidelis de Almeida
• Desafios para garantia da Atenção Especializada em municípios rurais remotos no semiárido nordestino.
Mestre 2021: Fabiely Gomes da Silva Nunes. Orientador: Adriano Maia dos Santos
• Quando há água por todos os lados: o acesso ao pré-natal, parto e puerpério em municípios insulares, rurais e
remotos da Amazônia. Mestranda: Wanhinna Regina Soares da Silva. Orientadora: Cleide Lavieri Martins

Projetos
• Modelos organizacionais para Atenção Primária à saúde no SUS em territórios rurais
remotos no Brasil (2020- ) Objetivo: desenvolver modelos organizacionais para intervenção
na Atenção Primária à Saúde (APS) do SUS para melhoria do acesso das populações que
vivem em territórios rurais remotos e contribuir para a garantia do direito universal à saúde no
Brasil. Coordenação: Márcia Fausto e Ligia Giovanella; Financiamento: PMA/FIocruz
• Desafios e estratégias no enfrentamento da pandemia da Covid-19 nos municípios rurais
e remotos brasileiros (2020-). Coordenação: Aylene Bousquat
• Modelos de organização e oferta de atenção especializada em saúde: como garantir a
integralidade? (2020- ) Objetivo: analisar experiências de organização e oferta de atenção
especializada em diferentes contextos, buscando identificar e propor formatos de “boa
organização” para os cuidados especializados. Coordenação: Patty Fidelis de Almeida –
Financiamento: Bolsa de Pós-Doutorado Sênior CNPq
• Coordenação e continuidade dos cuidados entre Atenção Primária à Saúde e Atenção
Especializada no município de Niterói (2020 - ) Objetivo: analisar e caracterizar a coordenação e
continuidade dos cuidados entre Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Especializada (AE) no
município de Niterói com vistas a qualificar e fortalecer as Redes de Atenção à Saúde (RAS).
Coordenação: Patty Fidelis de Almeida. Financiamento: projeto aprovado pelo Edital do Programa de
Desenvolvimento de Projetos Aplicados, parceria da Prefeitura Municipal de Niterói-RJ, Universidade
Federal Fluminense e Fundação Euclides da Cunha

Projetos
• Coordenação na atenção primária à saúde: práticas compartilhadas e colaboração entre

enfermeiros e médicos no cuidado de usuários portadores de doenças crônicas (2020 - ).
Objetivo: analisar a divisão de tarefas e compartilhamento de práticas entre enfermeiros e
médicos no cuidado de usuários portadores de condições crônicas na atenção primária,
contrastando experiências entre três países. Brasil, Alemanha e Espanha. Financiamento:
bolsa produtividade em pesquisa CNPq. Coordenação: Ligia Giovanella
• Desafios da implementação da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência em diferentes
contextos regionais: abordagem multidimensional e multiescala (2019 - ). Coordenação:
Aylene Bousquat. Financiamento: CNPq/MS
• Regulação do Acesso à Atenção Especializada na APS (2019-2021). Coordenação: Eduardo
Melo. Financiamento: Inova Fiocruz

Temas prioritários para uma Agenda Estratégica
de Pesquisa em APS no SUS
• Integração vigilância em saúde na APS: aprendizados a partir da experiência durante a pandemia – orientar
a formulação de diretrizes / desenhar novos modelos para ação integrada
• Impactos da nova modalidade de financiamento Previne: nos processo de trabalho, na conformação de
equipe ESF, NASF, interprofissionalidade; entre diferentes portes municipais MRR
• Avaliar diferentes estratégias de vacinação Covid: nas UBS x locais centralizados
• Avaliar novas formas de cuidado com aceleração no uso de TICs (contatos por celular, internet,
telecuidado): facilitadores de acesso e comunicação / questões de privacidade e qualidade / comercialização/ desenvolver protocolos para uso - Telessaúde – acesso MRR

• Documentar as iniciativas locais frente a Covid e lições aprendidas: de organização processo de trabalho,
mobilização, de apoio social; Impactos Covid na continuidade dos cuidados
• Estudos de demanda por Covid longa para orientar processo de trabalho interprofissionail p cuidado na APS
• Coordenação e integração da APS na rede: comparar experiências, modelos e estratégias integração
APS/AE incluindo transporte sanitário
• Trabalho do ACS: potencialidades da ação comunitária ACS
• Orientação comunitária das equipes: desafios e aprendizados na pandemia
• Interprofissionalidade: impactos da abolição dos Nasf
• Práticas avançadas de enfermagem
• Provimento de médicos áreas remotas e desfavorecidas: PMM x PMPB
• ADAPS: redes de atores e interesses (gestores municipais, corporação médica, empresas médicas); relações
público privadas

• Modalidades de gestão pública inovadoras

