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A Instituição IMIP
• Instituição Filantrópica, sem fins lucrativos (1960)

• Financiamento 100% SUS
• Atividades de assistência – Hospital de Referência para
todos os ciclos da vida
• Atividades de ensino e pesquisa
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PPG Avaliação em Saúde/Mestrado Profissional
• Inicia em 2010 / Turmas a cada 2 anos
• Nota 4
• Corpo docente: 12 permanentes e 3 colaboradores
• Linha pesquisa: Avaliação das Intervenções de Saúde
• Integração com o Grupo de Estudos de Gestão e
Avaliação em Saúde (GEAS/IMIP)

• Atividades de pesquisadores no âmbito da gestão pública
• Financiamento das turmas: SVS/MS, SES/PE (Secretaria
de Vigilância em Saúde)

▪ Temática do curso: Avaliação em Saúde → possibilidade
de impactos a partir do fortalecimento da capacidade

técnica dos profissionais. Aplicação direta na rotina dos
serviços.
▪ Avanços na produção técnica e científica.

▪ Impactos na área de vigilância em saúde: atuação de
docentes na gestão → indução à qualificação da equipe
da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde/SES/PE.
Construção e implantação de Modelo de Monitoramento
do Desempenho das Ações de Vigilância.

Egressos:
Maioria profissionais que atuam na SES/PE → vigilância em
saúde, gestão do trabalho, saúde da mulher; gerências
regionais.
Outros: SMSs-PE, IMIP, secretarias de saúde e IES de
municípios de Pernambuco e outros estados (AL, CE, PB, PI,
DF).
Intercâmbios Nacionais: Ministério da Saúde, SES/PE,
ENSP/Fiocruz, Instituto Aggeu Magalhães, UPE, UFPel, USP.
Intercâmbios Internacionais: Instituto de Higiene e
Medicina Tropical/Universidade Nova de Lisboa, Consorci de
Salut i d´Atencio Social de Catalunya/Barcelona.
(disciplinas, orientações, visitas técnico-científicas, qualificação
docente, projetos de pesquisa e produção científica).

Desafios e Reflexões...
• Mensurar os impactos → registro e captação de
informações de docentes, discentes e egressos, CV
Lattes, perfil dos mestrandos e egressos mais dos
‘serviços’ e menos ‘acadêmico’.
• Captação de recursos financeiros: contextos externo
e interno (institucional).
• Perfil dos candidatos com potencial para avançar no
conhecimento e gerar impactos para a sociedade.
• Natureza
técnico.
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Desafios e Reflexões...
• Natureza dos indicadores: objetivos x subjetivos
• Descrição dos impactos a partir dos indicadores →
aproximações da realidade...
• Atividades

de

monitoramento/acompanhamento

institucional → autoavaliação e planejamento.
• Impactos e cultura de monitoramento e avaliação
→ complexos, necessário: tempo, compartilhamento de
saberes e persistência.
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