ObservaRH
Estação de Trabalho IMS/UERJ
www.obsnetims.org.br

Laboratório de Estudo e pesquisa em Atenção Primária do Observatório de Recursos
Humanos em Saúde / Instituto de Medicina Social UERJ

Pesquisadores: Márcia Silveira Ney, Célia Regina Pierantoni e pesquisadores interessados.

OBJETIVO: Sistematizar estudos, pesquisas e experiências exitosas no Brasil e em outros países
que envolvem a atenção primária, com enfoque na formação profissional, políticas de Recursos
Humanos, Educação Permanente, Avaliação de Qualidade, entre outras.
Programação: Os pesquisadores se encontram para uma agenda de pesquisa uma vez por mês.
Local: Estação de Trabalho do Observatório de Recursos Humanos em Saúde(OBSERVARH) no
Instituto de Medicina Social/UERJ- Rua São Francisco Xavier, 524 - 7° andar, Bloco E - Sala 7010
Essa agenda estará aberta a pesquisadores, estudantes de graduação em iniciação científica,
pós-graduação e profissionais de serviço.
Eixos de Pesquisas:
1. Avaliação do acesso aos serviços de atenção primária à saúde no Brasil: avanços e desafios
das estratégias de provimento, formação e fixação de profissionais para o SUS
Analisar e discutir sobre as políticas de provimento, formação e fixação para o profissional
médico implementadas no país, os avanços alcançados e os desafios ainda a serem superados
para a garantia do acesso a atenção primária através da realização de um estudo de caso em
uma região de saúde selecionada.
2. O Ensino de atenção primária nas Graduações de Saúde
Percepção de discentes do curso medicina/ odontologia/enfermagem sobre o ensino da atenção
primária à saúde.
Apresentar a trajetória de implantação e acompanhamento da inserção de alunos de
medicina/odontologia/enfermagem nos cenários de práticas na atenção primária,
especialmente na Estratégia Saúde da família, e sua percepção sobre o ensino da atenção
primária.
3. A avaliação na Atenção Primária
Utilização de dados do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ) implementado no
Brasil para avaliação e monitoramento das equipes da Estratégia Saúde da Família.
4. Atuação do médico de família no Brasil – competências e desafios
Estudar o médico de família e os componentes de sua atuação profissional na utilização da
abordagem centrada na pessoa: resultados e desfechos do cuidado pelos residentes de
medicina de família no município do Rio de Janeiro.
Data da Primeira Reunião: 13 de março de 2018 – 10 horas

