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RESUMO: Introdução: O câncer vem crescendo em número e importância no perfil epidemiológico mundial e

nacional, e esse quadro evidenciou a necessidade do aprimoramento da vigilância em saúde para o câncer.

No Brasil, existem referências literárias da vigilância do câncer desde 1937, mas só em 1983 se instituiu o

Registro Hospitalar de Câncer (RHC), que constitui em uma fonte de coleta de informações que reúne dados

dos pacientes com diagnóstico de câncer. Para garantir que os objetivos do RHC sejam alcançados, é

necessário que o registro esteja implantado com boa cobertura e com dados consistentes e oportunos e,

para verificar essa implantação do RHC, um excelente campo é a avaliação em saúde. Objetivo: Avaliar a

implantação do RHC no estado de Pernambuco por meio da estimativa do grau de implantação (GI) das

unidades em funcionamento e da influência exercida pelos elementos contextuais (políticos e estruturais)

neste grau em duas unidades do estado, a de maior e menor GI. Métodos: Constitui-se em uma pesquisa

avaliativa de análise de implantação que possibilita a compreensão da implantação por meio da estimativa

do GI dos RHC e da influência exercida pelos elementos contextuais estruturais e políticos neste grau, em

duas unidades do estado. A área de estudo foi composta pelas unidades oncológicas de Pernambuco que

possuem o RHC, sendo usado como pré-requisito de inclusão o registro instalado, em funcionamento e com

envio de pelo menos um banco de dados anual completo, após o ano de 2014. Para a obtenção do GI, foi

construído o modelo teórico-lógico do RHC em Pernambuco e a matriz de análise e julgamento. Com base

nessa matriz, foi construído e aplicado o questionário em cada uma das unidades incluídas na pesquisa.

Para análise do contexto organizacional, utilizou-se como referência o modelo político e contingente de

Denis e Champagne, a partir do qual foi elaborado o roteiro para entrevista com informantes-chaves. Para o

contexto, foi usada a técnica qualitativa de interpretação dos sentidos, com a perspectiva hermenêutica

associada à perspectiva dialética. Resultados: Verificou-se a classificação de “parcialmente implantado”

para todas as unidades avaliadas. A unidade 05 apresentou o maior grau e a unidade 06 apresentou o menor

grau. Na influência do contexto organizacional sob o GI, observou-se alguns elementos em que o contexto

contribuiu para a implantação, como a condição estrutural adequada para o funcionamento do registro, a

baixa rotatividade das equipes do RHC e a parceria com outros setores da unidade. Em contraponto, foram

observados alguns entraves do contexto sob o GI, como o não uso do perfil epidemiológico do RHC para

subsidiar a gestão, a ausência de uma rotina de qualificação dos dados e a condição estrutural, que apesar

de positiva para um cenário, foi negativa para outro. Conclusões: Desta forma, esta pesquisa evidenciou que

o RHC em Pernambuco se encontra parcialmente implantado e ainda necessita de uma melhoria em

diversos pontos estruturais e de processo para se encontrar plenamente implantado. Recomendações:

Foram elaboradas recomendações como prover o quantitativo de recursos humanos necessário; investir na

satisfação profissional; realizar reuniões da gestão hospitalar; integração do RHC com os setores parceiros e

inclusão das informações fornecidas pelo registro para planejamento local.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em saúde, câncer, vigilância epidemiológica

ABSTRACT: Introduction: The cancer has been growing in number and importance in the global and national

epidemiological profile, and this situation has highlighted the need to improve health surveillance for cancer.

In Brazil, there have been literary references to cancer surveillance since 1937, but it was only in 1983 that the

Hospital Cancer Registry (HCR) was established, which is a source of information collection that gathers data

from patients diagnosed with cancer. To ensure that the objectives of the HCR are achieved, it is necessary
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that the registry be implementedwith good coverage and with consistent and timely data and, to verify this

implementation of the HCR, an excellent field is health evaluation. Objective: To evaluate the

implementation of HCR in the state of Pernambuco by estimating the degree of implementation (DI) of the

units in operation and the influence exerted by the contextual elements (political and structural) in this

degree in two units of the state, the largest and lower DI. Methods: It consists of an evaluative research of

implantation analysis that allows the understanding of the implantation through the estimation of the DI of

theHCR and the influence exerted by the structural and political contextual elements in this degree, in two

unitsof thestate.The study areawasmadeupof theoncologyunits inPernambuco that have theHCR,and

theregistry installed, inoperationandwith thesendingofat leastonecompleteannualdatabase,after2014,

is used as a prerequisite for inclusion. to obtain theDI, the theoretical-logical model of theHCRwas built in

Pernambuco and the analysis and judgment matrix. Based on this matrix, the questionnaire was built and

applied ineachof theunits included in thesurvey. For theanalysisof theorganizational context, thepolitical

and contingent model of Denis and Champagne was used as a reference, from which the script for the

interviewwith key informants was elaborated. For the context, the qualitative technique of interpretation of

the senseswas used,with the hermeneutic perspective associatedwith the dialectic perspective. Results:

The classification of “partially implanted” was verified for all evaluated units. Unit 05 had the highest grade

andunit06had the lowest grade. In the influenceof theorganizational context under theDI, someelements

were observed in which the context contributed to the implementation, such as the adequate structural

condition for the functioning of the registry, the low turnover of the HCR teams and the partnership with

other sectorsof theunit. In contrast, someobstacles in thecontext under theDIwere observed,such as the

non-use of the HCR epidemiological profile to support management, the absence of a data qualification

routine and the structural condition, which, although positive for a scenario, was negative for another.

Conclusions: In this way, this research showed that HCR in Pernambuco is partially implemented and still

needs improvement in several structural and process points to be fully implemented. Recommendations:

Were made on how to provide the necessary human resources; invest in job satisfaction; hold hospital

management meetings; HCR integration with partner sectors and inclusion of information provided by the

registry for local planning.
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RESUMO: Introdução: Os acidentes de transporte terrestre (ATT) têm grande magnitude e transcendência,

refletindo nos índices de mortalidade e morbidade, com destaque para os acidentes de motocicleta (AM).

Como medida de enfrentamento, em 2001, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Redução da

Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Posteriormente em 2003, implantou-se em todo o território

brasileiro a Política Nacional de Atenção às Urgências com o componente pré-hospitalar móvel - o Serviço de

Atendimento Móvel às Urgências (SAMU). Objetivo: Avaliar o custo efetividade do atendimento pré-hospitalar

realizado pelo SAMU às vítimas graves de acidentes de motocicleta ocorridos em Recife. Métodos: Estudo de

avaliação econômica do tipo custo-efetividade sob a perspectiva do serviço público de saúde (SUS).
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Utilizaram-sedadossecundáriosdevítimasdeAMemRecife,noanode2017, internadaspornomínimo24

horas,emumaunidadedereferênciaestadual,eaquelasqueforamaóbitoematé30diasapósaocorrência

do acidente. Foram relacionadas as bases de dados dos registros do Sistema de Informação Hospitalar (SIH),

Sistema de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre (Sinatt), Sistema de Informação sobre

Mortalidade (SIM), Serviço deAtendimentoMóvel deUrgência (SAMU) edoSistema degestão hospitalar

(Soul MV) da unidade de saúde selecionada. Foi analisado o gasto médio com as internações pagas pelo SUS

e a efetividade pelo tempo médio de permanência no serviço. Resultados: Foram identificadas 183

internaçõesdemotociclistasqueseacidentaramnomunicípiodeRecife.Destas,86,9%eramdevítimasdo

sexo masculino, com razão de sexo de 6:1 (homens/mulher) para os procedentes de atendimento pré-

hospitalarSAMU(Grupo1–G1),ede9:1paraosprocedentesdeoutrasformas(Grupo2-G2).Afaixaetária

de20a39anosdestacou-sedentreasdemaisnosdoisgruposdeanálise(G1=65,8%;G2=58,3%).Ocusto

total do SUS com as internações das vítimas do G1 foi de R$ 328.738,41 (custo médio por internação de

R$ 2.739,49); enquanto para o G2 foi de R$ 95.001,70 (custo médio por internação de R$ 1.583,36). A maior

parte desses valores foi para pagamento dos serviços hospitalares (média de 84%). A alta hospitalar foi o

motivo de saída mais frequente no contexto geral das internações, com 64,2% (G1) e 75,0% (G2). A

relação entre o customédio e o tempomédio de permanência no serviço, de internações procedentes do

SAMU, comlesões do tipo traumatismo de abdome, dorso, pelve e coluna lombar, foi mais custo efetivo,

com economia de R$ 5.568,00 por dia de permanência em relação às demais internações. Conclusão: Os

acidentes de motocicleta sãoumagravode relevânciasocial e econômicaporacometeremprincipalmente

apopulação jovem,oque evidenciaanecessidadedaadoçãodemedidasquevisemàreduçãodelesõese

mortes deles decorrentes, pormeio do fomento de políticas públicas.De uma formageral, as internações

provenientes do atendimento pré-hospitalar pelo SAMU, quando observadas por natureza da lesão,

mostraram-se custo efetivasem

relação às demais internações.
PALAVRAS-CHAVE: Acidentes de trânsito;Motocicleta;Hospitalização;Custos diretos de serviços;Gastos em

saúde

ABSTRACT: Introduction: Road traffic accidents (RTA) have large magnitude and transcendence, which

influences mortality and morbidity rates, with emphasis on motorcycle accidents (MA) in the last years. As a

confront measure, in 2001, the Ministry of Health approved the National Policy of Morbidity and Mortality

Reduction by Accidents and Violences. Later, in 2003, the National Policy for Emergency Medical Care was

implemented nationwide with the pre-hospital mobile component - the Mobile Emergency Medical Service

(SAMU). Aim: Evaluate the cost-effectiveness of the pre-hospital care provided by SAMU to victims of serious

motorcycle accidents occurred in Recife. Methods: Cost-effectiveness economic evaluation study under

Brazilian Public Health System (SUS) perspective. Study performed using secondary data of MA victims in

Recife, 2017, hospitalized at least for 24 hours in a state reference unit, and those who died until 30 days after

the accident. Databases were related from records held on the Hospital Information System (SIH),

Information System for Road Traffic Accidents (Sinatt), Mortality Information System (SIM), Mobile

Emergency Medical Service (SAMU) and the Hospital Management System (Soul MV) of the selected health

unit. The average cost on hospitalization spent by the SUS and the effectiveness by measuring the length of

stay in the service were analyzed. Results: 183 motorcyclist hospitalizations by accidents in the city of Recife

were identified. 86,9% were male victims, with ratio of sex of 6:1 (men/women) from SAMU pre-hospital care

(G1) and 9:1 from other ways (G2). Age range from 20 to 39 years stand out among the other two analysis

groups (G1= 65,8%; G2= 58,3%). The total cost that the SUS spent with hospitalization from G1 victims was

R$ 328.738,41 (average cost per hospitalization of R$ 2.739,49); while G2 was R$ 95.001,70 (average cost

per hospitalization of R$ 1.583,36). Most part of these values were for payment of hospital services

(mean of 84%). Hospital discharge was the most frequent reason of exit in the general context of

hospitalization, representing 64,2% (G1) and 75,0% (G2). The relationship between the average cost and the

average length of stay in the service of SAMU hospitalizations from traumatic injuries of abdomen, back,

pelvis and lumbar spine, was more cost-effective, with saving of R$ 5.568,00 a day stay compared with

other hospitalizations. Conclusion: Motorcycle accidents have social and economic relevance by affecting

mostly young people, which requires measures to reduce its injuries and deaths trough promotion of

public policy. In general terms, hospitalizations from pre-hospital care by SAMU, when analyzed by the

nature of the injury, were cost-

effective compared with other hospitalizations.
KEYWORDS: Traffic accidents;Motorcycle;Hospitalization;Direct costs of services;Health spending.

Volume: 01 PÁGINAS: 70 Idioma: PORTUGUES

Biblioteca DEPOSITADA: ANA BOVE

Área de Concentração: AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE



f

Linha de PESQUISA: AVALIAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE SAÚDE

Projeto de PESQUISA: Não informado

Orientador: SUELY ARRUDA VIDAL

O orientador principal COMPÔS a banca do DISCENTE? Sim

BANCA EXAMINADORA

Nome Categoria

CANDICE AMORIM DE ARAUJO LIMA SANTOS PARTICIPANTE EXTERNO

JULIANA MARTINS BARBOSA DA SILVA COSTA DOCENTE

SUELY ARRUDA VIDAL DOCENTE

FINANCIADORES

Não existem financiadores associados ao trabalho de conclusão.

AVALIAÇÃODAIMPLANTAÇÃODEUMCENTRODEATENÇÃOPSICOSSOCIALEMPERNAMBUCO,BRASIL

Autor: GILCELE MARILIA DA SILVA

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 22/04/2020

RESUMO: Objetivo: avaliar a implantação do CAPS II de um município do estado de Pernambuco.

Métodos:Trata-se de uma pesquisa avaliativa, de análise de implantação, relacionando a variação do grau de

implantação do CAPS sobre os efeitos observados. Elaborou-se modelo lógico da intervenção e matriz de

indicadores e julgamento. Realizaram-se entrevistas individuais, observação direta e análise de registros e

documentos. Foram considerados indicadores de estrutura e processo para análise do grau de implantação,

sendo este relacionado aos indicadores de resultados. O GI total foi baseado no somatório de todos os

indicadores. Ao final, adotou-se a seguinte classificação: implantado, quando alcançou percentuais que

variaram de 80,0 a 100,0%; parcialmente implantado, de 60,0 a 79,9%; incipiente, de 40,0 a 59,9%; e não

implantado, abaixo de 39,9%.Resultados:O serviço foi classificado como parcialmente implantado (74,4%),

com grau de implantação de 68,0% na dimensão estrutura e de 80,9% na dimensão processo, classificadas

como parcialmente implantado e implantado, respectivamente. Os componentes assistência à saúde e

mobilização e educação na saúde foram considerados parcialmente implantados, enquantoo componente

gestão foi considerado implantado. Os indicadores de resultado demonstraram coerência com o grau de

implantação, especialmente em relação ao processo. Mesmo a estrutura do CAPS apresentando algumas

deficiências, as mesmas não exerceram influência direta no alcance dos resultados. Conclusões:Concluiu-se

que o CAPS é um equipamento importante para rede local, porém necessita superar desafios estruturais a

fim de contribuir com a articulação estratégica da política de saúde mental do município, porém o fato de a

estrutura do CAPS II de Bezerros ainda apresentar algumas deficiências, as mesmas não exerceram influência

direta no alcance dos resultados.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental. Serviços de saúde mental. Avaliação em saúde. Avaliação de serviços de

saúde

ABSTRACT: Objective: To evaluateyhe implementation of CAPS II in a municipality in the satate of

Pernambuco. Methods: It is na evaluative research, of implantation analysis, relating the variation of the

degree of implantatio of the CAPS on the observed effects. Logical modelo f intervention and matrix of

indicators and jugment were elaborated. Individual interviews, direct observation and analysis of records

and documents were carried out. Structure and process indicators were considered to analyse the degree of

implementation, which is related to the result indicators. The total IG was based on the sum of indicators. In

the end, the following classification was adopted: implanted, when it reached percentages ranging from 80,0

to 100%; partially implemented, from 60 to 79,9%; incipient, from 40 to 59,9%; and not implanted, below

39,9%. Results: The service was classified as partially implanted (74,4%), with a 68% implantation degree in

the structure dimension and 80,9 in the process dimension, claddified as partially implanted and implanted,

respectively. The health care and mobilization and health education components were considered partially

implemented, while the management component was considered implemented. The result indicators

showed consistency with the degree of implementation, especially in relation to the process. Even though

the CAPS structure hás some deficiencies, they did not have a direct influence on the achievement of results.

Conclusions: It was concluded that the CAPS is na important equipment for the local network, but it needs to

overcome structural challenges in order to contribute to the strategic articulation of the municipality´s

mental health policy, however the fact the structure of CAPS II in Bezerros still presents some deficiencies,

they did not directly influence the achievement of results

KEYWORDS:Mental health. Mental healthservices. Health evaluation. Evaluationofhealthservices
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RESUMO: Introdução: Tendo em vista uma resposta dos sistemas de saúde aos desafios impostos pela

transição demográfica, envelhecimento populacional e pela magnitude das doenças crônicas não

transmissíveis (DCNT), a expansão de programas de Atenção Domiciliar (AD) vem se constituindo numa

estratégia focada na redução de custos econômicos e sociais para seus usuários. O Programa Melhor em

Casa (PMC) tem se mostrado de grande relevância para o tratamento dos pacientes no âmbito domiciliar,

como estratégia do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) brasileiro, desde a sua criação, no ano de 2011.

Objetivo: Sistematizar os estudos avaliativos em Atenção Domiciliar publicados no período de 2011 a 2018.

Método: Estudo de Revisão Sistemática com meta-avaliação, utilizando-se critérios metodológicos

recomendados pelo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Foram

pesquisados artigos originais publicados nas bases de dados Medline/interface Pubmed, Scielo e

LILACS/interface BVS, que estivessem publicados nos idiomas português, espanhol ou inglês e que se

caracterizassem como estudos avaliativos em Atenção Domiciliar, sendo analisadas as estratégias

metodológicas de avaliação (delineamento, tipologia, método, indicadores, efeitos). O processo de seleção

dos artigos foi realizado por dois avaliadores independentes. As discordâncias entre os pesquisadores foram

resolvidas por discussão e consenso, com presença de um terceiro examinador. Utilizou-se o índice Kappa

para estabelecer a concordância entre os avaliadores. Realizou-se avaliação da qualidade dos artigos por

meio de meta-avaliação com uso dos parâmetros da qualidade e utilidade propostos pela Joint Committee

on Standards for Educational Evaluation (JCSEE). Resultados: Identificaram-se 2.432 referências, dessas, seis

referências foram excluídas, por se tratar de duplicidades. Foram selecionados oito estudos. A aplicação dos

parâmetros de meta-avaliação revelou que os estudos apresentaram boa qualidade, uma vez que a maior

parte dos parâmetros ficaram bem pontuados (média acima de sete). Chama-se atenção que o parâmetro

utilidade (P1) recebeu melhor pontuação, revelando preocupação dos estudos com o atendimento às

necessidades dos usuários (público alvo). Em contrapartida, os parâmetros de acurácia ou precisão (P4) e

factibilidade (P2) obtiveram pontuações menores, o que leva a considerar que houve comprometimento,

principalmente na explicitação dos critérios de validade utilizado no julgamento de valor ou mérito das

intervenções estudadas. Conclusões: Os achados revelaram que ainda são poucos os estudos de avaliação

sobre AD em saúde, permitindo concluir que a maior parte das intervenções dessa modalidade de atenção

em saúde foram desenvolvidas por hospitais, objetivando avaliar o grau de satisfação dos pacientes que se

utilizam desse serviço no âmbito domiciliar. Indicadores de custos apresentaram-se frequentes,

caracterizando a AD como menos custosa que o modelo tradicional hospitalocêntrico.

PALAVRAS-CHAVE: avaliação em saúde, atenção domiciliar, serviços de saúde, revisão sistemática.

ABSTRACT: Introduction: Given the health systems' response to the challenges imposed by the demographic

transition, population aging and the magnitude of chronic non-communicable diseases (NCDs), the

expansion of Home Care (HC) programs has become a strategy focused on reducing economic and social

costs for its users. The ‘Melhor em Casa’ Program has proved to be of great relevance for the treatment of

patients at home, as a strategy of the Brazilian Home Care Service, since its creation in 2011. Objective: To

systemize evaluative studies on Home Care published between 2011 and 2018. Method: Systematic Review

Study with meta-evaluation, using methodological criteria recommended by Preferred Reporting Items for

Systematic Reviews and Meta-Analyzes (PRISMA). Original articles were searched in the databases

Medline/Pubmed interface, Scielo and LILACS/BVS interface, including publications in Portuguese, Spanish or
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Englishandcharacterizedasevaluativestudies inHomeCare. Itwasdevelopedanalysisofmethodological

assessmentstrategies(design, typology,method, indicators,effects). Theselectionprocessofarticleswas

carried out by two independent reviewers. Disagreements between researchers were resolved by discussion

andconsensus,withthepresenceofathirdexaminer.TheKappaindexwasusedtoestablishtheagreement

betweenevaluators.Thequalityofthearticleswasassessedthroughameta-evaluationusingthequalityand

utility parameters proposed by the Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCSEE).

Results:Itwasidentified2,432referencesandamongthem,sixwereexcluded,astheywereduplicates.Eight

studieswereselected.Theapplicationofmeta-evaluationparametersrevealedthatthestudieswereofgood

quality since most of the parameters were well scored (average above seven). It is noteworthy that utility

parameter(P1)receivedthebestscore,revealingthestudiesconcernwithmeetingtheneedsofusers(target

audience). On the other hand, the parameters of accuracy or precision (P4) and feasibility (P2) obtained

lower scores, which leads to consider that there was compromise,mainly in the explanation of the validity

criteria used in the judgment of value or merit of the studied interventions. Conclusions: The findings

revealed that there are still few evaluation studies about Home Care in health, allowing to conclude that

most of the interventions of this modality of health care were developed by hospitals, aiming to assess the

degree of satisfaction of patients who use this service at home. Cost indicators were frequent, and Home

Care being characterized as less expensive than the traditional hospital-centered model.

KEYWORDS: health evaluation, home care, health services, systematic review
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 30/04/2020

RESUMO: Introdução: A violência sexual provoca sequelas físicas, emocionais e psicológicas. Não distingue

etnia, raça, idade, classe social, cultura. Está presente em toda sociedade e tem no estupro o tipo mais

comum. A violência sexual é um dos objetos do sistema nacional de vigilância das violências e acidentes. O

Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) propõe o uso de atributos para avaliar os sistemas de

vigilância entre eles: utilidade, sensibilidade, valor preditivo, representatividade, oportunidade,

aceitabilidade, simplicidade, flexibilidade e qualidade dos dados (duplicidade, completude e consistência).

Objetivo geral: Avaliar a qualidade de dados, a oportunidade e a aceitabilidade dos registros de casos de

violência sexual notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) em Pernambuco,

Brasil, de 2015 a 2017. Métodos: Estudo avaliativo do sistema de vigilância das violências no estado de

Pernambuco, utilizando as diretrizes propostas pelo CDC. A qualidade dos dados foi avaliada de acordo com

as dimensões duplicidade (aceitável quando < 5%), completitude e consistência (ótima quando ≥ 90%) da

informação. A oportunidade da notificação e da digitação foi aceitável no período de até 7 dias e a

aceitabilidade da notificação foi mensurada por meio do total de unidades que realizam o registro no Sinan e

pelo coeficiente de variação das notificações. Resultados: Foram estudados 4.736 registros de casos de

violência sexual, após a exclusão de 221 registros duplicados; o percentual de duplicidade foi de 4,4%

(regular), a completitude 85,7% (boa), e a consistência 78,6% (ótima). A oportunidade da notificação foi

considerada regular (72,8%) e a da digitação ruim (9,3%). Apenas 8,7% das unidades realizam a notificação,

sendo a aceitabilidade considerada ruim com variação das notificações adequada. Conclusão: Os registros
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de casos de violência sexual no Sinan em Pernambuco possuem uma qualidade de dados boa, porém é

necessário maior investimento para a melhoria da oportunidade e a aceitabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em saúde, sistema de informação, delitos sexuais, violência sexual

ABSTRACT: Introduction: Sexual violence causes physical, emotional and psychological consequences. It does

not distinguish ethnicity, race, age, social class, culture. It is present in every society and rape is the most

common type. Sexual violence is one of the objects of the national violence and accident surveillance system.

The Center for Disease Prevention and Control (CDC) proposes the use of attributes to evaluate surveillance

systems among them: usefulness, sensitivity, predictive value, representativeness, opportunity,

acceptability, simplicity, flexibility and data quality (duplicity, completeness and consistency). General

objective: To evaluate the quality of data, the opportunity and the acceptability of the records of cases of

sexual violence notified in the Information System for Notifiable Diseases (Sinan) in Pernambuco, Brazil, from

2015 to 2017. Methods: Evaluative study of the information system surveillance of violence in the state of

Pernambuco, using the guidelines proposed by the CDC. Data quality was assessed according to the

dimensions of duplicity (acceptable when <5%), completeness and consistency (optimal when ≥ 90%) of the

information. The opportunity for notification and typing was acceptable within a period of up to 7 days and

the acceptability of the notification was measured through the total number of units that register with Sinan

and the notification variation coefficient. Results: 4,736 records of cases of sexual violence were studied, after

the exclusion of 221 duplicate records; the percentage of duplicity was 4.4% (regular), completeness 85.7%

(good), and consistency 78.6% (excellent). The opportunity for notification was considered regular (72.8%)

and that of typing poor (9.3%). Only 8.7% of the units carry out the notification, and the acceptability is

considered bad with adequate variation of notifications. Conclusion: The records of cases of sexual violence

at Sinan in Pernambuco have good data quality, but greater investment is needed to improve the

opportunity and acceptability.

KEYWORDS: Health assessment, information system, sexual offenses, sexual violence
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RESUMO: Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença em que a transmissão é essencialmente zoonótica, sendo

o cão doméstico o principal reservatório no meio urbano e o flebotomíneo Lutzomyia longipalpis o vetor de

maior importância epidemiológica. É com base nesses pressupostos que foi estabelecido, em 1963, o

Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (PVCLV) do Ministério da Saúde, que tem como

pilares: o diagnóstico precoce; o tratamento dos casos humanos; a redução da população de flebotomíneos;

e a eliminação de reservatórios infectados. Este estudo tem como objetivo avaliar a implantação do PVCLV

nos municípios da VII Região de Saúde de Pernambuco em 2018. Trata-se de uma pesquisa avaliativa, do tipo

análise de implantação em seu segundo componente, referente à análise da influência do Grau de

Implantação (GI) sobre os efeitos observados. Para tanto, foi elaborado o modelo lógico do PVCLV e a matriz

de análise e julgamento para a apreciação do GI a partir dos indicadores de estrutura e processo que,

posteriormente, foi comparado aos indicadores de efeitos do programa. Os principais resultados

demonstram que o GI do PVCLV da VII Região da Saúde foi classificado como incipiente (48,6%), destacando-

seadimensãoprocessoqueobteveresultadoincipiente(36,1%).Jáadimensãoestruturafoiavaliadacomo
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parcialmente implantada (67,1%). A análise dos efeitos observados apresentou-se desfavorável convergindo

comoGIdaVIIRegiãodeSaúde.Osachadosdesteestudo reforçamanecessidadedese repensarnovas

estratégiasdecontroledadoençaeproporinovaçõesatravésdeestudosepesquisasquepossamcontribuir

com melhores resultados do PVCLV.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em Saúde;Leishmaniose Visceral;Planos e Programas de Saúde

ABSTRACT: Visceral Leishmaniasis (VL) is a disease in which the transmission is essentially zoonotic, with the

domestic dog being the main reservoir in the urban environment and the sand fly Lutzomyia longipalpis the

vector of greatest epidemiological importance. It is based on these assumptions that the Ministry of Health's

Visceral Leishmaniasis Surveillance and Control Program (PVCLV) was established in 1963, which has as

pillars: early diagnosis; treatment of human cases; reduction of the population of sand flies; and the

elimination of infected reservoirs. This study aims to evaluate the implementation of the PVCLV in the

municipalities of the VII Health Region of Pernambuco in 2018. It is an evaluative research, of the type of

implantation analysis in its second component, regarding the analysis of the influence of the Degree of

Implantation (GI) on the observed effects. To this end, the logical model of the PVCLV and the analysis and

judgment matrix for the assessment of the IG were elaborated based on the indicators of structure and

process, which were subsequently compared to the program's effect indicators. The main results

demonstrate that the PVCLV IG of the VII Region of Health was classified as incipient (48.6%), highlighting the

process dimension that obtained incipient results (36.1%). Whereas the structure dimension was assessed as

partially implanted (67.1%). The analysis of the observed effects was unfavorable, converging with the IG of

the VII Health Region. The findings of this study reinforce the need to rethink new strategies to control the

diseaseandproposeinnovationsthroughstudiesandresearchthatcancontributetobetterresults.PVCLV.

KEYWORDS: Health Evaluation;Visceral Leishmaniasis;Health Plans and Programs
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REUNIÕES CONJUNTAS ENTRE NÍVEIS DE ATENÇÃO: PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS EM UMA REDE

MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Autor: THAIS CAMILLE ALVES GONCALO RODRIGUES

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 09/04/2020

RESUMO: Introdução: No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) representou a melhoria do acesso e a

integralidade da atenção, mas ainda é necessário o cuidado coordenado entre os serviços. As Redes de

Atenção à Saúde (RAS) são um recurso à coordenação, continuidade e qualidade da assistência, mas

problemas de comunicação entre os níveis de atenção repercutem em entraves nos diagnósticos,

tratamentos, exames, e até hospitalizações desnecessárias. Uma possível estratégia para reverter o quadro

está em intervenções por meio de reuniões com profissionais de diferentes níveis de atenção. Objetivo:

Avaliar a percepção dos médicos da atenção primária e especializada sobre a intervenção Reuniões

Conjuntas entre Níveis de Atenção nos seus componentes Linha de Cuidado em Diabetes e Discussão

Conjunta de Casos em Saúde Mental em uma rede municipal de saúde. Método: Estudo avaliativo,

transversal de abordagem quantitativa do tipo inquérito, que utiliza dados da pesquisa multicêntrica

“Impacto de estratégias de integração da atenção no desempenho das redes de serviços de saúde em

diferentes sistemas de saúde da América Latina” - Equity LA-II. Participaram 86 médicos (atenção primária e

especializada) do município de Caruaru, Pernambuco, Brasil, que atendem pacientes com doenças crônicas.

Foram realizadas análises estatísticas, utilizando frequências e percentuais de associação entre as variáveis

de interesse. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP (parecer nº 3.340.625).
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Resultados:Os dois níveis de atenção seguem as recomendações da Linha de Cuidadoem Diabetes (LCD) e a

consideram útil para umamelhor assistência ao paciente. Médicos da Atenção Primária (AP) elegeram a

deficiência na estrutura dos serviços como principal dificuldade, enquanto os da Atenção Especializada (AE)

acrescentarama dificuldade na realização dos exames preconizados e a não garantia da continuidade do

tratamento. Com relação à Discussão Conjunta de Casos em Saúde Mental, os dois níveis de atenção

concordaramqueoconteúdoéadequadoequeéútil paraa trocadeexperiências.Quantoàsdificuldades,

os médicos da AP destacaram problemas com o horário, a pouca frequência e a não realização desses

encontros, enquanto para a AE foi a falta de disponibilidade dos profissionais para participarem. A maior

parte dos entrevistados afirmaram confiar nos profissionais do outro nível de atenção, mesmo não os

conhecendo pessoalmente, e reconhecem que precisam colaborar entre si para oferecer uma atenção

adequada. Conclusão: Os profissionais dos dois níveis de atenção concordaram que a intervenção Reuniões

ConjuntasentreNíveisdeAtençãoéútilparaamelhoriadacomunicaçãoentreosprofissionaisdaAPeAEe,

consequentemente, da coordenação do cuidado. A intervenção demonstrou ser relevante e adequada à

realidade local, com grande probabilidade de envolvimento dos profissionais. As reuniões conjuntas

contribuírampara exercitar a autocrítica e a reflexão sobre a necessidadedemudanças. A forma comoos

profissionais percebem a intervenção reflete no engajamento e no resultado esperado, e perpassa por

aspectos sociodemográficos (gênero, idade, especialidade médica, jornada de trabalho), nível de

investimento destinado à saúde, realidade sanitária do município, entre outros que podem interferir na

comunicação entre os níveis de atenção. Refletir sobre tais aspectos contribui para a coordenação, a

continuidade e a qualidade da assistência, garantindo a integralidade e longitudinalidade do cuidado.

PALAVRAS-CHAVE: Níveis de Atenção à Saúde;Integralidade em Saúde;comunicação em saúde;Atenção

Primária;Avaliação em Saúde

ABSTRACT: Background:In Brazil, theUnified Health System (SUS) representedanimprovement in

healthserviceaccessibilityandintegrality, butcoordinatedcarebetweenservicesis still needed. Health Care

Networks (RAS) are a resource for coordination, continuityandqualityofcare, butlackof communication

betweenlevelsofcareimpacts in barrierson diagnoses, treatments, tests, andeven causes

unnecessaryhospitalizations. Onepossiblestrategyto reverse thesituationisthrough meetings

withhealthprofessionalsfromdifferentlevelsofassistance.Objective:Toevaluatetheperceptionofphysiciansfro

mprimaryhealthcareandspecializedcareabouttheintervention Joint Meetings betweenLevelsof Health Care in

its componentsLineofCare in Diabetes and Joint Discussionof Cases in Mental Health in a municipal health

network. Method:Evaluative, cross-sectionalstudywith a quantitative approach ofthesurveytype, which uses

data fromthemulticenterresearch “Impactofstrategies for integratingassistanceonthe performance

ofhealthservice networks in differenthealth systems in LatinAmerica” - Equity LA-II. It involved 86 physicians

(primaryandspecializedhealthcare) fromthemunicipalityof Caruaru, Pernambuco, Brazil,

whoassistpatientswithchronicdiseases. Statisticalanalyzeswereperformed,

usingfrequenciesandpercentagesofassociationbetweenthevariablesofinterest. The studywasapprovedbythe

IMIP ResearchEthicsCommittee (opinion No. 3,340,625). Results: The twolevelsofassistance follow

therecommendationsofthe Diabetes LineofCare (LCD) andconsider it useful for betterpatientcare.

PrimaryCarePhysicians (AP) electedthedeficiency in theservicestructure as themaindifficulty,

whileSpecializedCarePhysicians (AE) addedthedifficulty in carrying out therecommendedexamsandthe non-

guaranteeofcontinuityoftreatment. Regardingthe Joint Discussionof Cases in Mental Health,

thetwolevelsofassistanceagreedthatthecontentisadequateandthat it isuseful for theexchangeofexperiences.

As for thedifficulties, the AP physicianshighlightedproblemswiththe schedule,

lowfrequencyandthefailuretoholdthe meetings, while for the AE physicians it

wasthelackofavailabilityoftheprofessionalstoparticipate.

Mostrespondentsstatedthattheytrustprofessionalsattheotherlevelofcare, eventhoughthey do

notknowthempersonally, andtheyrecognizethattheyneedtocollaboratewitheachothertoofferadequatecare.

Conclusion: The professionalsofbothlevelsofassistanceagreedthatthe Joint Meetings betweenLevelsof Health

Careinterventionisuseful for improving communication betweenprofessionalsfromthe PA and AE and,

consequently, fromthecoordinationofcare. The interventionprovedtoberelevantandappropriateto local

reality, with a high probabilityof professional involvement. The joint meetings contributedtoexercise self-

criticismandreflectionontheneed for changes. The way in

whichprofessionalsperceivetheinterventionreflectsonengagementandexpectedresult,

andgoesthroughsociodemographicaspects (gender, age, medical specialty, working hours),

levelofinvestment in healthcare, themunicipality'shealth reality, amongothersthatmay interfere with

communication betweenservicelevels. Reflectingonsuchaspectscontributestothecoordination,

continuityandqualityofhealthcare, guaranteeingtheintegralityandlongitudinalityof it.
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RESUMO: A elevada demanda por serviços de urgência e emergência no Brasil, comumente ultrapassa a

capacidade instalada das unidades emergenciais, o que contribui para a desorganização da oferta de

atendimentos e ampliação da demanda reprimida, implicando, por consequência, em agravamento do

estado de saúde dos usuários. Buscando desenvolver ações institucionais diante desses desafios, o

Ministério da Saúde do Brasil concentrou-se em estratégias de reorganização dos processos de trabalho em

saúde, de forma a atender os diferentes panoramas de especificidade e resolutividade na assistência

prestada aos usuários com agravos agudos. O objetivo desta dissertação foi avaliar a implantação do

Sistema de Classificação de Risco de Manchester no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale

do São Francisco. Trata-se de um estudo avaliativo, do tipo normativo, abordando os componentes de

estrutura e processo. Foram elaborados o modelo lógico, matriz de indicadores e julgamento. Os dados

foram coletados mediante a aplicação de questionários, observação direta e informações secundárias,

captadas através do sistema de monitoramento de indicadores da instituição. Para avaliar o grau de

implantação (GI), considerou-se os seguintes parâmetros: implantado (de 80% a 100%), parcialmente

implantado (de 50% a 79,9%) e não implantado (<50%). Ao avaliar o conjunto dos resultados alcançados,

constatou-se que a melhor performance ocorreu na dimensão “estrutura”, classificada como implantada,

havendo uniformidade nas pontuações obtidas nos indicadores expostos nessa dimensão, alcançando 42,5

dos 50 pontos distribuídos entre os seus componentes na matriz de julgamento, obtendo 85% no grau de

implantação. Entretanto, a dimensão “processo” atingiu pontuação de 32,89 dos 50 pontos distribuídos

entre os seus componentes, totalizando 65,78%. O Sistema de Classificação de Risco de Manchester obteve

75,39%, classificando-se como parcialmente implantado. Considerando que os resultados deste estudo

podem ser utilizados para a melhoria da qualidade do serviço, recomenda-se que sejam implementadas

estratégias e ações corretivas nos indicadores que não obtiveram avaliação satisfatória.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em Saúde;Programas e Projetos de Saúde;Acolhimento;Triagem.

ABSTRACT: The high demand for urgent and emergency services in Brazil commonly exceeds the installed

capacity of the emergency units, which contributes to the disorganization of the supply of services and

expansion of the repressed demand, resulting, consequently, in the worsening of the users' health status.

Seeking to develop institutional actions in the face of these challenges, the Brazilian Ministry of Health

focused on strategies for reorganizing health work processes, in order to meet the different panoramas of

specificity and resolvability in the care provided to users with acute conditions. The objective of this

dissertation was to evaluate the implementation of the Manchester Risk Rating System at the University

Hospital of the Federal University of the São Francisco Valley. This is an evaluative study of the normative

type, addressing the components of structure and process. The logical model, matrix of indicators and

judgmentwereelaborated.Datawerecollectedthroughtheapplicationofquestionnaires,directobservation
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and secondary information captured through the institution's indicator monitoring system. To assess the

degree of implantation (GI), the following parameters were considered: implanted (from 80% to 100%),

partially implanted (from 50% to 69.9%) and not implanted (<50%). When evaluating the set of results

achieved, it was found that the best performance occurred in the dimension classified as implanted, with

uniformity in thescores obtained in the indicatorsexposed in this dimension, reaching42.5points, of the50

points distributed by its components in the judgment matrix. , obtaining 85%. However, the process

dimensionreachedascoreof32.89outof the50pointsdistributedby its components, totaling65.78%.The

Manchester Risk Rating System obtained 75.39%, classifying itself as partially implemented. Considering that

the results of this study can beused to improve the quality of the service, it is recommended that strategies

andcorrectiveactionsbe implemented in the indicators thathavenot obtainedasatisfactory evaluation.
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