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A PESQUISA

Estudo multicêntrico de abrangência nacional, elaborado pela Rede de Pesquisa e

Formação do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família – PROFSAÚDE

sobre o enfrentamento da COVID-19 objetivando- se compreender a percepção e
a tradução das medidas de prevenção e controle da Covid-19 praticadas pelas

famílias dos territórios adstritos às Unidades Básicas de Saúde (UBS). A pesquisa será

desenvolvida em 88 municípios, de todas as regiões do país, envolvendo 134 UBS e

terá atuação direta dos mestrandos vinculados ao PROFSAÚDE, profissionais de

saúde (médicos, enfermeiros e odontólogos) desses territórios.

Instituições participantes: FIOCRUZ AM, UNIR, UEA, UFT, FIOCRUZ CE, FIOCRUZ 

PE, UFAL, UFPB, UFPI, UFRB, UFSB, UFMA, FIOCRUZ DF, FIOCRUZ MS, FIOCRUZ RJ, UFF, 

UFJF, UFOP, UNESP, UNIFESP, UFRGS, ESCS, UFPR, UFCSPA e UFPel. 



Objetivo Geral

Analisar como a população dos territórios de abrangência da APS percebe e

traduz em práticas do cotidiano nos âmbitos individual, familiar e coletivo as

medidas de prevenção e controle da COVID-19.

Objetivos Específicos

• Dimensionar o universo informacional relativos às medidas de prevenção e
controle da COVID-19 acessadas pelas famílias;

• Identificar as estratégias utilizadas pela população para a prevenção e

controle da COVID-19 e as matrizes de saberes que as orientam;

• Conhecer o grau de credibilidade que a população atribui às informações de

prevenção e controle da COVID-19.



Sobre o desenho da pesquisa

Estudo com abordagem quanti-qualitativa, transversal, cujo universo da pesquisa

compreende as famílias dos territórios adstritos às UBS nas quais alunos do

PROFSAÚDE estão vinculados, distribuídos de acordo com a situação de municípios

(capitais, grande, médio e pequeno porte) no território brasileiro. Levando em
consideração a quantidade de profissionais da saúde (134), ou seja, mestrandos

que atuarão na coleta dos dados primários, e, na condição que cada um deles

atua na Atenção Básica em Saúde dos seus municípios e que compreende uma

média de 800 famílias por Equipe de Saúde, temos, portanto, como população do
estudo o total de 106.200 famílias.

Tamanho da Amostra= 8.808 famílias entrevistadas (para 95% de 

confiança)

Nº de Municípios Abrangidos 88

Nº de Equipes de Saúde 134

População Total do Estudo 106.200 famílias



Benefícios

I. Aos gestores e trabalhares em Saúde: 

contribuirá com orientações para 

gestores e equipes da Estratégia da 

Saúde da Família para subsidiar as 

ações de prevenção e controle do 

COVID-19;

IV. As Instituições de pesquisa e ensino: 

fortalecimento da Rede de ensino e 

pesquisa no PROFSAÚDE voltadas para 

o fortalecimento do SUS;

II. Aos estudantes do Mestrado: a 

formação de profissionais cujas 

dissertações poderão ser aplicadas nos 

territórios da APS onde atuam;

V. À sociedade e famílias: 

popularização das orientações médico-

científicas e outras informações de 

interesse sanitário em linguagem 

acessível aos usuários do SUS.III. À sociedade acadêmica: divulgação 

e disseminação dos resultados para 

estudantes, pesquisadores e instituições 

através de publicações e eventos;

Sobre os benefícios da pesquisa e produtos



• Produção de diferentes formatos de estratégias educativas e comunicacionais
relacionadas a COVID-19 adequadas ao perfil da população dos territórios das
áreas de abrangência da APS;

• Ampla produção de dissertações e formação de mestres;

• Projetos de Iniciação Científica;

• Artigos científicos;

• Organização de coletânea sobre as experiências da pesquisa;

• Organização de eventos científicos e de divulgação científica.

Produtos


