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A presente pesquisa se enquadra no mbito das pesquisas aplicadas na rea de Ci ncias Sociais.
Especificamente,  ela  versa  sobre  a  avalia o  de  Pol ticas  P blicas,  ferramenta  que  auxilia  na
tomada  de  decis o  quanto   efic cia  e  qualidade  da  gest o,  subsidiando  o  planejamento  das
interven es governamentais e acompanhando sua implementa o e reformula es. Neste projeto,
busca-se avaliar, na rea de sa de do idoso no Rio Grande do Sul, o impacto do Programa Inverno
Ga cho  (PROIG),  pol tica  p blica  que  tem  como  objetivo  principal  reduzir  as  interna es  por
infec o respirat ria aguda (IRA) nos meses de inverno no RS em idosos. Dessa forma, o objetivo
geral desta pesquisa foi identificar o impacto do PROIG com rela o  redu o de interna es por
IRA entre idosos em diferentes regi es do Rio Grande do Sul,  e tamb m, se existem diferen as
entre Taxa de Interna o por IRA em idosos entre os munic pios. Foram coletados dados atrav s
do DATASUS e do IBGE e de entrevista com as Secretarias Estadual e Municipais de Sa de do
RS. Esses dados foram ent o organizadas, em n vel municipal, numa planilha estat stica (SPSS).
A an lise tem como base a defini o de dois momentos, o antes (2004) e o depois da ades o ao
Programa  (2005  a  2010),  e  a  compara o  entre  dois  grupos,  dos  munic pios  que  aderiram  ao
Programa  e  os  que  n o  aderiram  (grupo  de  controle).  Os  demais  dados  dizem  respeito  s
caracter sticas  s cio-demogr ficas  dos  munic pios,  bem  como  caracter sticas  relacionadas  
infra-estrutura,  recursos  humanos  na  rea  de  atendimento   sa de.  J  na  pesquisa  dos  dados
prim rios obtidos pelas entrevistas verificamos falta de informa o e de detalhes sobre a pol tica
por  queles  respons veis  pela  sua  implementa o.  Quanto   an lise  dos  dados  quantitativos,
processo que est  em andamento,  pode-se identificar  redu o maior na Taxa de Interna o IRA
em idosos,  a  partir  da  implanta o  do  programa,  naqueles  munic pios  que  aderiram ao  referido
projeto  em compara o  com aqueles  que  n o  aderiram.  No entanto,  como n o  se  identifica  um
impacto estatisticamente significativo, aponta-se a necessidade de um pareamento, a fim de tornar
os munic pios compar veis em termos de certos aspectos observ veis.


