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1. Antecedentes

 Objetivo: expansão e consolidação da 
Estratégia Saúde da Família

 Fase I: 2003 - 2007

 Três executores: 

- SMS: 187 Municípios com mais de 100 mil 
hab - expansao de cobertura ESF

- Secretarias Estaduais de Saúde: 27 UF -
fortalecimento M&A

- Ministério da Saúde: apoio à melhoria da 
qualidade da ESF
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Antecedentes

 Justificativa:

- Desaceleração da implantação da ESF nos 
municípios de grande porte devido à forma de 
financiamento das equipes (2002)

- Vazios assistenciais gerados pelo crescimento 
desordenado das grandes cidades

- Insuficiência do modelo de APS tradicional para o 
enfrentamento da complexidade dos problemas 
nesses municípios, exigindo abordagens mais 
centradas na integralidade e intersetorialidade

- Necessidade de promover a qualidade da gestão 
e das equipes ESF
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Antecedentes

 Fase II: 

- 180 municípios e 26 UF

- Repasse de Recursos com Base no 
Desempenho dos participantes

- Aplicação dos recursos orientada para a 
ESF

- Priorização de investimentos na 
qualificação das equipes ESF
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados

de longo

prazo

•Recursos 
Financeiros: 

- Municípios: 
US$ 155 mi

- Estados: 
US$12.45 mi

- GF:        
US$ 14.6 mi

•Implantação 
e qualificação 
de equipes 
ESF

•Fortalecimen
to processos 
de gestão da 
ESF

•Desenvolvim
ento de 
ferramentas 
de gestão  da 
ESF

•Mortalidade 
Infantil

•Mortalidade 
materna

•Internações  e 
morbidade por 
agravos 
sensíveis à 
APS

•RN de Baixo 
Peso

•Qualidade da 
informação em 
saúde

• Aumento de 
coberturas de  
pré-natal, 
imunização, 
captação de 
hipertensos

•Realização 
regular de 
monitoramento 
da AB pelas SES

• Disseminação 
de informações

• N consultas
médicas/hab/ano

• N de profissionais
das equipes e de 
gestão da ESF 
capacitados

•N de equipes com 
protocolos
implantados

•N de unidades
construidas, 
reformadas e 
equipadas

•N de profissionais
qualificados em M&A

•Estudos realizados

•Ferramentas de 
gestão desenvolvidas
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Quais os efeitos do Proesf sobre os 
resultados de saúde da população dos 
municípios participantes?

 Qual o efeito do Proesf na expansão de 
cobertura da ESF?

 Quais os efeitos do Proesf sobre a 
melhoria da qualidade da informação em 
saúde nas UF participantes?

 O impacto do projeto na fase I foi 
diferente do impacto na fase II e III? 
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4. Indicadores de Resultado

Taxa de mortalidade infantil

Taxa de mortalidade materna

Taxas de internação hospitalar  por 
condições sensíveis à atenção 
primária

Proporção de recém-nascidos de 
baixo peso

Percentual de municípios com 
inconsistências no sistema de 
informação da AB
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5. Estratégia/Método de Identificação

 Fase 1 – Método de Avaliação: Diff-in-Diff 

 Critério de Elegibilidade: 100 mil ou + hab 

 Grupo Tratamento: municípios 
participantes entre 100 mil e 200 mil hab

 Grupo Controle: não participantes com 
pop. entre 75 mil e 100 mil hab

 Hipótese: as tendências das variáveis 
dependentes dos 2 grupos devem ser 
iguais antes do tratamento
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6. Dados e Amostra

 Dados secundários:

Fontes: Datasus, IBGE

- Cobertura populacional estimada da ESF

- Óbitos infantis

- Óbitos maternos

- Peso ao nascer

- Internações por condições sensíveis à APS

- População e outras características 
municipais
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7. Calendário/Plano de Trabalho

Sem/Ano 2 /2010 1 / 2011 2 / 2011 1 / 2012 2 / 2012

Elaboração do 
termo de 
referencia

Seleçao de 
consultoria

Execução da
avaliaçao

Monitoramento da
execução

Relatório final



6

11

8. Fontes de Financiamento

 Valor: 50.000,00 dólares

 Fonte: PROESF/ BIRD


