
 

 

 

 

Em linhas gerais o estudo tratou de casos múltiplos, de níveis analíticos imbricados, com 

análise frequencial de questões fechadas e análise qualitativa de questões abertas e conteúdos 

temáticos discursivos. A população de estudo foram os dirigentes e técnicos de Secretarias 

Municipais e Estaduais de saúde e na amostragem coletada se conseguiu 576 Secretarias 

Municipais de Saúde (aproximadamente 10% do total), com estratificação proporcional em 

todas as unidades federativas e em 7 (sete) portes populacionais e também foram incluídas 18 

Secretarias Estaduais. Na parte qualitativa da pesquisa houveram entrevistas e grupo focal e 

participaram  dirigentes de 9 das Secretarias Estaduais de Saúde. Foi aplicado questionários 

semiestruturado de resposta voluntária enviados e recebidos via plataforma Formsus (pela 

internet) para ambas Secretarias: Municipal e Estadual. E ainda foi aplicado somente para as 

Secretarias Estaduais as entrevistas com dirigentes e técnicos e o mesmo foi feito com o 

Grupo Focal.  

O material coletado, após processamento compatível, passou por análise quantitativa e 

qualitativa.  

Na análise qualitativa feita com os dirigentes das Secretarias Estaduais de Saúde (entrevistas e 

grupo focal) foi feita uma análise de temas discursivos: com ênfase na explicação de 

significados para o destaque de concepções e conotações intertextuais e contextuais. Já na 

parte quantitativa, na qual tive maior participação fizemos ,com o material coletado, após 

processamento compatível, a análise com enfâse na relevância frequencial de respostas mais 

positivas e negativas (zonas extra-cinzas) para o destaque de informações referidas e 

opiniões.  

Pretende-se consolidar agora algumas análises qualitativas feitas com os grupos estratificados 

dos 7 (sete) portes populacionais. 

As principais conclusões das pesquisas revelam a incipiência, com progressivo incremento, 

dos processos e práticas de monitoramento e avaliação da gestão governamental em Saúde 

nos âmbitos estudados.  

A linha de estudo possibilitou a publicação de 2 artigos em periódicos conceituados na área 

de Saúde Coletiva. Existem mais 2 artigos preparados e em fase de encaminhamento para a 

publicação. 


