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INTRODUÇÃO 

Este projeto é parte integrante da dissertação de Ethiara Vieira de Macedo, 

do curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão de 

Serviços, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. A 

autora tem como linha de pesquisa Política, Planejamento e Avaliação em Saúde 

e foi orientada pela professora doutora Mirela Castro Santos Camargos. 

 A dissertação teve por objetivo geral avaliar a cobertura dos Centros de 

Atenção Psicossocial de Minas Gerais, em suas diversas modalidades, apontando 

possíveis vazios assistenciais. Por objetivos específicos: avaliar e comparar a taxa 

de cobertura dos CAPS (todas as modalidades) em 2011, antes da pactuação da 

Rede de Atenção Psicossocial, com a de 2018, tendo como base Portaria de 

Consolidação 3/2017; e analisar a distribuição da taxa de CAPS por microrregião e 

macrorregião e comparar a taxa de internação em hospitais gerais e 

especializados de 2008 a 2018, verificando se a taxa de internação está associada 

(positiva ou negativamente) com o crescimento da taxa de cobertura de CAPS em 

Minas Gerais. 

 

OBJETIVOS 

 Este projeto tem como objetivo apresentar ao COSEMS/MG, instituição na 

esta pesquisadora trabalha, a proposta de realizar uma oficina com os 22 

apoiadores regionais, que atuam nas macros e microrregiões do estado. A oficina 

tem como propósito apresentar os principais resultados encontrados na pesquisa, 

para que possa ser objeto de estudo e reflexão nos territórios junto aos gestores 

municipais de saúde. 

 A intenção de apresentar a análise dos resultados para o COSEMS/MG se 

fundamenta na possível utilização dos dados obtidos com a pesquisa para o 

fortalecimento e potencialização da Rede de Atenção Psicossocial no estado de 

Minas Gerais. Os dados podem ser úteis para provocar novas discussões a 

respeito das pactuações vigentes e suscitar novas discussões entre os municípios, 

nas micro e macrorregiões. 

 

METODOLOGIA 

 Para realização da oficina será necessário local com capacidade para 30 



pessoas, com mesas e cadeiras móveis. Os materiais necessários serão: mapas 

macrorregionais, cópia dos dados por macrorregião, computadores (serão usados 

os dos apoiadores), Datashow.  

 Será realizada exposição dialogada com alinhamento dos principais 

conceitos e trabalho em grupo para análise dos dados e construção de mapas com 

a rede ideal. 

 

SUGESTÃO DE PROGRAMAÇÃO 

9:00 – Abertura com apresentação da programação e objetivos da oficina 

10:00 - Resgate histórico e alinhamento de principais conceitos 

12:00 - Almoço 

13:30 - Divisão dos apoiadores em grupos por macrorregião para análise dos 

dados descritos na dissertação 

15:30 - Construção de mapa macrorregional com desenho da rede ideal de CAPS, 

priorizando as microrregiões com vazios assistenciais 

17:00 - Apresentação e compartilhamento dos mapas 

17:30 - Avaliação da Oficina 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que a oficina seja um momento de reflexão para os apoiadores 

regionais do COSEMS/MG e que produza materiais para discussão nas micro e 

macrorregiões de saúde do estado de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


