
Projeto:

Caracterização 
das Inovações na 
Atenção Primária 

à Saúde 

- INOSAUDE V -
Josiane Vieira Maciel

B. I. C. PIBIC/CNPq

Prof. Dr. Pelayo Munhoz Olea
Orientador

PIBIC/CNPq

Referência:

Considerações Finais

Objetivo
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Discussão:

Apoio: Realização:

Pela finalidade de incentivo a melhores
condições de saúde nas populações, a partir
da rede complexa da Atenção Primária à
Saúde (APS) (MENDES, 2007), e da
importância da compreensão da inovação
em serviços para as organizações, o objetivo
desse projeto é analisar a dinâmica das
inovações no serviço público considerando o
modelo assistencial da APS.
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Análise 
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Incentivar o desenvolvimento das
inovações nas instituições de saúde
de Caxias do Sul (RS);

Incentivar as práticas facilitadoras da
inovação e, ao mesmo tempo,
minimizar os fatores que as
dificultam;

Contribuir, cientificamente, para o
tema de inovação em serviços
públicos de saúde, particularmente,
da APS;

Elaborar artigos em revistas
especializadas e apresentar os
resultados em seminários e
congressos, nacionalmente e
internacionalmente.

MENDES, E. V. Redes de Atenção à Saúde. Minas 
Gerais: Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais, 2007.

Com crescimento superior aos demais
setores da economia, a dinâmica da
saúde é justificada pela relevância
social, econômica e por sua
complexidade. A inovação na produção
de serviços difere da implementação na
indústria, apesar de seus resultados
serem tão satisfatórios e contribuírem
substancialmente para o
desenvolvimento macroeconômico e
social. Há intenção de encontrar a
relação de serviço com uma ótica
periférica de uma proposta tecnológica
e científica da inovação. O processo de
análise das inovações e a construção de
conceitos permitem incorporar
inovações não-tecnológicas, ou seja, de
produto, processo, marketing e
organizacional

Espera-se que a contribuição teórica
deste projeto amplie o conhecimento
acerca da evolução da qualidade do
serviço sob orientação da APS,
compreendendo sua estrutura e atores,
no desenvolvimento das inovações nos
serviços de saúde, e, consequentemente
contribua para a política pública brasileira
no incentivo a melhores condições de
saúde das populações.


