
 

 

 
RESULTADO FINAL 

LINHAS TEMÁTICAS - OFICINA DE PRIORIDADES 
PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS – PPSUS 

 
  

 

EIXOS 

 

 

LINHAS DE PESQUISA 

1. DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO, 

EPIDEMIOLOGIA, 

PROMOÇÃO E ACESSO 

À ATENÇÃO PRIMÁRIA 

EM SAÚDE 

1.1 Impactos da pandemia de COVID-19 no 

desenvolvimento tecnológico, na epidemiologia, 

na promoção e/ou acesso à atenção primária em 

saúde. 

1.2. Estudos de promoção, proteção e/ou recuperação 

da saúde:  

a) da pessoa idosa;  

b) do adolescente;  

c) de populações em vulnerabilidade. 

1.3. Estudos sobre cuidados paliativos na Atenção 

Primária em Saúde; 

1.4. Estudos sobre fatores de risco, etiologia, 

promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de doenças e agravos da saúde 

materno-infantil; 

1.5. Estudos sobre fatores de risco, etiologia, 

promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de: 

a) pessoas com deficiência intelectual; 

b) pessoas com transtornos psiquiátricos e/ou 

sofrimento psíquico; 

c) pessoas acometidas pela COVID-19. 

2. CONTROLE SOCIAL, 

REGULAÇÃO, 

CONTROLE E 

AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

2.1. Avaliação da eficiência e eficácia da regulação 

associada ao processo de saúde-doença e 

integração das Redes de Atenção à Saúde – RAS; 

2.2. Desenvolvimento de métodos e/ou instrumentos 

para avaliação e/ou mapeamento das competências 

e habilidades do agir participativo dos atores do 

controle social, e a participação dos usuários nos 

processos de planejamentos das ações de saúde das 

unidades; 

2.3. Estudos de avaliação e desenvolvimento de 

estratégias de integração da Atenção Primária da 

Saúde indígena aos níveis de média e alta 

complexidade; 

2.4 Estudos de Gestão do fluxo de informações em 

tempo real dos ciclos de vida de casos suspeitos e 



 

confirmados em acometidos pela COVID-19; 

2.5 Avaliação dos fluxos populacionais e ou 

comportamentos em conformidade e não 

conformidade com as determinações sanitárias 

relacionados à COVID-19; 

3. DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E 

VIGILÂNCIA DAS 

DOENÇAS 

TRANSMISSÍVEIS E NÃO 

TRANSMISSÍVEIS. 

3.1. Estudos de vigilância, desenvolvimento 

tecnológico e/ou avaliação do diagnóstico, 

tratamento e prevenção de COVID-19, arboviroses, 

doenças negligenciadas, Sífilis Congênita, HIV 

e/ou ISTs, associadas ou não às doenças crônicas; 

3.2. Biomonitoramento e detecção de petróleo e seus 

constituintes e/ou agrotóxicos na população 

(avaliação clínica e/ou laboratorial) e no ambiente, 

incluindo estratégias de intervenção; 

3.3. Estudos de remediação e tratamento dos 

poluentes (petróleo e seus constituintes e/ou 

agrotóxicos) na população e no ambiente, 

incluindo estratégias de intervenção; 

3.4. Diagnóstico, detecção precoce, identificação de 

marcadores de suscetibilidade, tratamento e/ou 

rastreamento de casos herdados e/ou adquiridos, 

identificação de fatores de risco e prevenção do 

câncer; 

3.5. Levantamento entomológico e/ou malacológico, 

vigilância e ocorrência, análise e desenvolvimento 

de medidas, métodos, produtos e/ou tecnologias 

para o controle de vetores e/ou hospedeiros 

intermediários de helmintos, protozoários, vírus 

e/ou bactérias; 

3.6. Estratégias para prevenção, avaliação, 

diagnóstico e/ou terapêutica da obesidade e sua 

associação com doenças cardiovasculares; 

3.7. Protocolo, manejo ambulatorial, medicamentos e 

insumos utilizados na profilaxia, prevenção e 

tratamento de pacientes com síndrome gripal, 

suspeitos ou confirmados com COVID-19; 

3.8. Soluções em logística para evitar sobrecarga de 

trabalho e/ou atendimento, desabastecimento e 

risco de infecção em unidades de saúde referência 

para COVID-19; 

3.9. Desenvolvimento e validação de ferramentas de 

integração dos dados e dos sistemas de informação 

para subsidiar estratégias de intervenção na 

segmentação do cuidado às vítimas de violência 

sexual e outras; 

4. FORTALECIMENTO 

DAS REDES DE 

ATENÇÃO À SAÚDE – 

RAS 

4.1. Promoção da Vida, Prevenção e Pósvenção do 

Suicídio; 

4.2. Prevenção, incidência, diagnóstico e assistência 

de pessoas com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA); 



 

4.3. Criação e/ou melhorias de estratégias de 

intervenção na segmentação do cuidado às vítimas 

de violência sexual e outras; 

4.4. Avaliação e estratégias de intervenção dos casos 

sensíveis ou não sensíveis à Atenção Primária e 

seus impactos no aumento dos indicadores na Rede 

de Urgência e Emergência; 

4.5. Avaliação dos indicadores e estratégias de 

intervenção da Rede de Urgência e Emergência – 

RUE; 

4.6. Estudos sobre fatores limitantes e 

condicionantes do acesso aos serviços de saúde 

pelas populações vulneráveis; 

4.7. Estudos de acesso, aplicação, impacto da oferta, 

protocolos de práticas integrativas e 

complementares no SUS. 

4.8. Estudos dos impactos psicossociais e da 

assistência psicossocial ofertada durante a 

pandemia de COVID-19. 

5. SAÚDE DO 

TRABALHADOR E 

EDUCAÇÃO 

PERMANENTE 

5.1. Estudo sobre as condições de trabalho, 

adoecimento e/ou absenteísmo e presenteísmo 

entre os trabalhadores de saúde, do setor público 

em Alagoas;  

5.2. Estudo de Avaliação da Efetividade das práticas 

de Educação Permanente em Saúde na qualificação e 

no desempenho dos profissionais nas redes de 

atenção à saúde, no SUS;  

5.3. Estudos relacionados a processo de trabalho dos 

profissionais de saúde, prática interprofissional e o 

impacto no processo de trabalho em saúde no SUS. 

 


