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PLAGESSAN 



 Estado de São Paulo em 2019 
 Obesidade  37,8%  

HAS  24,5% 
 DM2  7,4% 
 Mortes prematuras causadas por DCNT  

64% 
 

 Seleção dos Municípios 
 Excesso de peso, morte prematura por 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes tipo 
2) e diversidade geográfica e populacional. 
 

66 Municípios 

16 RAS 

525 Equipes 

10,2% dos 
municípios 

em SP 

 População 
estimada 4.090.390 
(8,8% da população  

SP) 

4 MUNICÍPIOS 
Remanescentes de 

Quilombos e 
Territórios Indígenas  

Contexto Estadual e escolha dos municípios  



• Fortalecer a governança municipal e a capacidade 
técnica das equipes de atenção primária à saúde para 
a promoção da saúde, prevenção e cuidado das 
doenças crônicas não transmissíveis no Estado de São 
Paulo, por meio do trabalho em rede mediado por 
ações de ensino-pesquisa-extensão. 

 

Objetivo Geral  



Objetivos específicos 

• Conhecer e analisar propositivamente como a Rede de 
Atenção à Pessoa com Doença Crônica vem operando na 
Atenção Primária à Saúde do Estado de São Paulo.  

• Desenvolver um processo formativo envolvendo 
gestores e equipes de saúde visando às ações 
identificadas como prioritárias para as DCNT na atenção 
primária.  

• Sistematizar e avaliar o processo de formação e 
transformação das práticas de gestão e cuidado 
tomando como referencia a pesquisa participante.  

 



Eixo 1 
Análise  
situacional 

Eixo 3 
Avaliação  

Eixo 4 

Difusão 

• Síntese / produção de conhecimento novo  

• Experimentação/translação 

• Métodos mistos  

• Indicadores, redes, processos..... [modelo] 

• Processual  / Efetividade 

• Participativa 

•  Múltiplos atores  

•  Pautada em evidência  

•  Métodos mistos 

• Interação  

• Inteligência artificial  

• Diferentes canais de comunicação 

Pressupostos teórico-metodológicos 

• Pesquisa participante  

• Pesquisa cidadã 

• Diálogo de saberes 

• Institucionalização 

• Intersetorialidade 

• Atributos da APS 

Eixo 2 
Formação  





Etapas 



Instrumentos 
• Eixo 1: Análise Situacional 

• Dados secundários 
• Indicadores de caracterização dos municípios e capacidade instalada 

• Aproximação do Território 
• Formulário Avaliação da Obesidade validado (especialistas/piloto) 
• PMAq  
• GF equipe ampliada (Pesquisadores Participantes )  Construção MLT 

• Eixo 2: Formação 
• GF equipe ampliada (Pesquisadores Participantes )  Formação/Análise de 

Competência 
• Análise de Competência (Antes e após o processo de formação)  

Conhecimento, habilidades e atitudes 

• Eixo 3: Avaliação 
• Análise de Competência (6 a 9 meses após o processo de formação)  

Conhecimento, habilidades e atitudes 
• Avaliação no processo de formação  
• Grupo Focal nos municípios/CGR/DRS 

 



Organização do 
Cuidado Integral 

Recursos e 
práticas dos 

serviços 

A) Perfil Usuário 
B) Processo de Trabalho 
C) Ações desenvolvidas 
D) Mudanças nas 
práticas 

Organização da APS 

Políticas de 
gestão e 

oferecimento 
de serviços 

Institucionalização 
das Políticas 

Públicas para DCNT 

Gestão  do 
sistema de 

saúde 

Desempenho do 
Sistema de Saúde 

Acesso e 
utilização dos 

serviços 

Instrumentos 



Processo Formativo 

• Processo coletivamente construído referenciado no território, 
nos atributos da APS e outros marcos teóricos.  
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Vagas: 3 gestores de cada 
município  198 inscritos 

Carga horária: 40h / 36 
semanas 

P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 

d
e 

Sa
ú

d
e

 

Vagas: 525 equipes   3 
participantes por equipe  
1.575 inscritos 

Carga horária: 180h / 36 
semanas 

2 encontros presenciais de 8h; 
2 encontros virtuais de 2h; 
Atividades no ambiente virtual 
de aprendizagem 20h 

5 encontros presenciais de 8h; 
5 encontros virtuais de 2h; 
Atividades no ambiente virtual de 
aprendizagem (130h) 

Curso 1 Curso 2 



Conhecimentos, habilidades e atitudes  



1º ao 36 mês: Difusão/Tradução do Conhecimento 

• Público Geral 

• Notícias mensais sobre as atividades do projeto nos sites da Rede Sans e INTERSSAN; 

• Desenvolvimento de mapa geoprocessamento dos municípios : identificação de 
equipamentos sociais: banco de alimentos; bom prato; hortas comunitárias; academias 
ao ar livre; feiras-livres; ciclovias; produtores orgânicos;  (Disponibilização no site da 
Rede Sans e INTERSSAN); 

• Webnários (youtube) - Alimentação Adequada, Inatividade Física, Tabaco, Redes de 
Saúde e Intersetorialidade, AB- Matriciamento, AB- Projeto Terapêutico Singular, AB - 
SISVAN. 

 

Difusão e Tradução do Conhecimento 





1º ao 36 mês: Difusão/Tradução do Conhecimento 

• Academia 

• 4 Artigos científicos 

• 1 Livro formato e-book com a experiência do projeto 

 

 

 

 

 

• 8 e-books de até 10 páginas cada, desenvolvidos ao longo do processo de formação. 

• Vídeo documentário de 40 minutos - "Organização das RAS para o cuidado das DCNT“ 

• *Informes para os Conselhos de Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança 
Alimentar e Nutricional. Reuniões com a Coordenação Estadual da Secretaria de 
Saúde.  

 

 

 

Difusão e Tradução do Conhecimento 



1º ao 36 mês: Difusão/Tradução do Conhecimento 

• Academia 

• 8 e-books de até 10 páginas cada, desenvolvidos ao longo do processo de formação. 

 

 

 

 

 

 

• Vídeo documentário de 40 minutos - "Organização das RAS para o cuidado das DCNT“ 

• *Informes para os Conselhos de Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança 
Alimentar e Nutricional. Reuniões com a Coordenação Estadual da Secretaria de 
Saúde.  

 

 

Difusão e Tradução do Conhecimento 



OBRIGADA! 

   www.interssan.com.br 

www.redesans.com.br 

 

interssanunesp@gmail.com 

 

 

 

 
 

http://www.interssan.com.br/
http://www.redesans.com.br/

