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Pesquisa Nacional sobre Processos Práticas em
Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica- SGEP, e sob a
coordenação do Departamento de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS (DEMAGS),
esta realizando uma Pesquisa Nacional sobre Processos Práticas em Monitoramento e
Avaliação da Gestão do SUS. A referida pesquisa esta sendo feita em parceria com grupos de
pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS - e da Universidade
Federal do Ceará – UFC, contando com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde –
OPAS.
A finalidade desta pesquisa é auxiliar o desenvolvimento de tecnologias e dispositivos de
apoio interinstitucional, para monitoramento e avaliação da gestão governamental em Saúde e
consta de quatro etapas, a saber:





Etapa I: Municipal envolvendo 560 municípios distribuídos nos 26 Estados, que
responderam a um questionário eletrônico (Outubro de 2009 à Março de 2010)
Etapa II: Consolidação e divulgação dos resultados da Etapa I (Maio de 2010)
Etapa III: Estadual envolvendo os 26 Estados e o DF, que responderão a um questionário
eletrônico (Abril a Maio de 2010)
Etapa IV: Realização de um grupo focal: Secretarias Estaduais de Saúde (SES): Bahia;
Sergipe; Pará; Tocantins; Mato Grosso do Sul; Rio de Janeiro; São Paulo e Santa
Catarina e entrevistas individuais: Ceará; Pernambuco; Acre; Mato Grosso, Minas
Gerais; Paraná e Rio Grande do Sul (Maio de 2010)

Para a realização dos trabalhos da Etapa III será disponibilizado um link de acesso via
FORMSUS, que será enviado via e-mail para o gestor estadual, com cópia para a referência
técnica do Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS no Estado, ainda no mês de Abril.
A Etapa IV, como exposto anteriormente constará de dois momentos, um através da
realização de um grupo focal em agenda a ser definida em Brasília, e outro por meio de
entrevistas a serem realizadas presencialmente por pesquisador designado pelas instituições de
pesquisa, com agendamento prévio a ser feito com as referências técnicas da Secretarias
Estaduais.
Gostaríamos de enfatizar que os momentos da Etapa IV, estão previstos para ocorrem
durante o mês de Maio e o dos deslocamentos dos pesquisadores para a realização das
entrevistas, como dos técnicos das secretarias estaduais será custeado com recursos destinados a
pesquisa.
Para maiores esclarecimentos solicitamos contatar com a SGEP/DEMAGS por meio dos
seguintes telefones (61) 3306 7204 – 7212 ou 7215 ou através do e-mail demags@saude.gov.br.

