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Título público e científico 
Pesquisa ASPAS – Avaliação Situacional de 

Protocolos Assistenciais do SUS 

Condição(s) ou problema (s) de 

saúde estudado (s) 

Avaliação geral dos PCDT e avaliação específica dos 

PCDT de Artrite Reumatoide, Tromboembolismo 

Venoso em Gestantes com Trombofilia e Degeneração 

Macular Relacionada à Idade. 

Critérios de Inclusão 

Atuar como secretário estadual ou municipal de saúde, 

superintendente, diretor, coordenador de assistência 

farmacêutica, gestor, profissional da saúde ou 

colaborador ligado à atenção especializada e áreas 

regulatórias dos estados. 

Tipo de Estudo Transversal do tipo survey, de caráter exploratório 

Tamanho de amostra 

Não houve cálculo formal do tamanho amostral. Todos 

os colaboradores que atendam aos critérios de 

inclusão serão convidados a participar. Destes, espera-

se que pelo menos 30% adiram à pesquisa e envie suas 

respostas no período estipulado. 

Objetivos Gerais  

Identificar como se dá a utilização dos PCDT no âmbito 

da gestão estadual e municipal após sua publicação 

pelo Ministério da Saúde. 

Objetivos Específicos 

- Identificar quais são os facilitadores e as barreiras 

para implementação de PCDT na gestão estadual e 

municipal; 

- Entender as particularidades relacionadas à 

implementação de PCDT para cada ator-chave ligado à 

assistência farmacêutica, gestão e atenção 

especializada, no âmbito dos estados e municípios; 
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- Compreender como as etapas de classificação, 

diagnóstico, tratamento (farmacológico ou não 

farmacológico) e monitorização se inserem na 

programação estadual e municípios; 

- Analisar a capacidade estadual e municipal de 

implementar uma diretriz federal e avaliar a 

efetividade da complementariedade destas duas 

esferas de organização da saúde pública no país; 

- Identificar quais são os facilitadores e as barreiras 

para a implementação dos PCDT de Artrite 

Reumatoide, Tromboembolismo Venoso em Gestantes 

com Trombofilia e Degeneração Macular relacionada à 

Idade. 

Desfechos 

A intenção é agregar respostas de toda a gestão da 

assistência farmacêutica, e das áreas regulatória e 

especializada. A avaliação compreenderá o 

entendimento das diretrizes enquanto política de 

saúde, bem como a avaliação de condições clínicas 

específicas priorizadas pelas SES e SMS como sendo 

aquelas que geram maior impacto ou desafios para as 

gestões estaduais e municipais. 

Duração do Estudo 11 meses 

 
Aspectos Éticos 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Por 

envolver participação de representantes das unidades 

federativas brasileiras, também será solicitada 

anuência dos respectivos CEP estaduais. A participação 

se dará de modo voluntário e todos os participantes 

deverão assinar um termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 


