
ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS NA APS NO 
MARCO DAS REDES DE ATENÇÃO 

 

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO 

 



Os Laboratórios de Inovação podem ser 
definidos como espaços de produção de 
evidências de boa gestão, a partir de práticas 
inovadoras desenvolvidas pelos gestores do SUS 
e de outros países. 
O objetivo dos laboratórios é produzir e 
disseminar conhecimentos com foco em 
soluções práticas e instrumentos inovadores, 
visando transformar o conhecimento tácito em 
explícito  

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO 

 



Tem como objetivo: 
 
Implantar o modelo de atenção às condições 
crônicas no contexto das RAS, visando à 
melhoria da atenção primária à saúde, 
investindo e produzindo resultados nas áreas de 
gestão do conhecimento e produção de 
evidência.  
 

Laboratório de manejo de crônicas na APS 

 



Criado em 2010, Laboratório de Inovações em Atenção às 
Condições Crônicas na atenção primária à saúde é 
coordenado pelo Centro de Informações em Saúde (CIS) da 
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e a partir de 2012, 
contou o apoio do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (CONASS) e Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS). 
 
 Conta com a assessoria técnica da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) que trabalhou o desenho da 
pesquisa avaliativa proposto para avaliar a implantação do 
MACC, em especial o estudo de caso em desenvolvimento na 
UBS Alvorada. 
 

 

 
Laboratório de manejo de crônicas na APS em Curitiba 

 



O desenho proposto para a pesquisa avaliativa sobre a 
efetividade da implantação de inovações no modelo de 
atenção às condições crônicas em Curitiba compreende 
duas fases: 
 a primeira, composta por um estudo principal 

caracterizado como um estudo quase-experimental;  
 a segunda, centrada em um estudo de caso em uma 

Unidade Básica de Saúde selecionada, a UBS Alvorada 

 

DESENHO DA PESQUISA AVALIATIVA  
 



 

1. Publicação do livro Modelo de Atenção às Condições Crônicas 

elaborado por Eugênio Vilaça Mendes; 

2. Realização de dois Seminários:  

 Seminário I “Modelos de cuidado das condições crônicas na atenção 

primária à saúde” e 

 Seminário II “Modelos de cuidado das condições crônicas na atenção 

primária à saúde”   

3. Criação do Canal Temático Portal  

4. Vídeo sobre manejo crônicas – a ser lançado em março/2013 

 
Produtos do Laboratório de manejo de crônicas na APS 



PRODUTOS DO LIACC DE CURITIBA   

1. Validação e publicação dos instrumentos ACIC e PACIC 

2. Construção do Modelo de Atenção à Condição Crônica (MACC) em Curitiba: 

Revisão das Diretrizes Clínicas de Hipertensão, Diabetes e Depressão; 

4. Desenvolvimento de instrumentos de intervenção: estratégia do Autocuidado 

Apoiado e Cuidado Compartilhado “CUCO”; 

5. Publicação do Manual de Autocuidado Apoiado; 

5. Publicação do Estudo de Caso Curitiba: um Relato de Experiência na 

Implantação do Modelo de Atenção às Condições Crônicas; 

6. Pesquisa de base populacional sobre diabetes, hipertensão e depressão por 

estratos de risco e fatores de risco associados - a ser entregue em maio/2013  

 

Produtos do Laboratório de manejo de crônicas na APS 



“MODELOS DE CUIDADO DAS CONDIÇÕES CRÔNICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA 
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA” 

Desenvolver Laboratório de Inovações na Atenção às 
Condições Crônicas exclusivamente no município de Santo 
Antônio do Monte (MG) (LIACC/Samonte), com escopo às 
seguintes condições crônicas:  
 Hipertensão arterial  
 Diabetes,  
 Gestação   
 Crianças de até um ano de idade e foco na atenção 

primária à saúde, a atenção ambulatorial      especializada 
 Buscará integrar, por meio do modelo de atenção, as ações 

de vigilância em saúde e de assistência. 



MARCO TEÓRICO 



ETAPAS 

1.Criar  2 grupos de condução: SES 
e LOCAL 

2. Elaborar diagnóstico das 
condições de saúde no município  

3.Criar grupos temáticos 
4.Realizar Oficinas e Seminários 
5.Implantar o modelo  
6.Publicar a experiência 


