
Programa do Curso Pré-Congresso: Introdução à investigação de implementação  

 

Maria do Rosário Oliveira Martins, Jorge Alexandre Harrison Arroz 

A Investigação de Implementação identifica as situações que impedem ou facilitam a 

implementação efetiva de intervenções em saúde pública; ajuda a perceber por que razão 

é que intervenções eficazes não chegam aos indivíduos que delas poderiam beneficiar; 

auxilia o desenho de estratégias ou soluções para que elas cheguem aos que mais 

precisam, para que os resultados alcançados em saúde sejam os expectáveis. Ao 

desenvolver e testar novas soluções e estratégias baseadas na evidência, a Investigação de 

Implementação, contribui também para melhorar o acesso universal aos cuidados de 

saúde.     

No fim deste curso, os participantes devem ser capazes de identificar as principais 

características da Investigação de Implementação, bem como descrever as várias etapas 

subjacentes à realização de um projeto de Investigação de Implementação com foco nas 

doenças ligadas à pobreza. Serão explorados alguns exemplos relacionados com a malária 

e doenças negligenciadas em países de baixa renda. 

Objectivos do curso: 

1. Descrever o conceito e propósito da investigação de implementação;  

2. Identificar as características próprias da investigação de implementação; 

3. Identificar os desafios da investigação de implementação em vários contextos em 

saúde; 

4. Descrever os objetivos em investigação de implementação; 

5. Analisar a relação existente entre a pergunta de pesquisa e o tipo de investigação 

de implementação; 

6. Identificar as principais estratégias da investigação de implementação, a sua 

classificação e especificação; 

7. Identificar os resultados de implementação (implementation outcomes), avaliar 

efectividade, e planificar para expansão (scale-up) e dimensionar (scale-out) a 

investigação de implementação no “mundo real”; 

8.  Identificar as recomendações existentes para reportar estudos de investigação de 

implementação (diretrizes StaRI). 



 

Data: 09/04/2019  

Horas Atividade 

8:00 – 9:00 Chegada dos congressistas 

  Inscrições e assinatura de presenças 

9:00 – 9:15 Abertura do Curso 

9:15 – 9:30 Apresentação individual 

9:30 – 9:45 Introdução  

 Objetivos do curso 

 Revisão da agenda 

9:15 – 9:45 Investigação de Implementação 

 Definições e conceitos 

 Exemplos ligados as doenças da pobreza 

9:45 – 10:15  Pausa para café 

10:15 – 12:00  Desafios em vários contextos em saúde – exposição / 

brainstorming 

 Objetivos da investigação de implementação 

 Perguntas de pesquisa e métodos em investigação de 

implementação 

12:00 – 13:00  Estratégias de investigação de implementação: classificação e 

especificação – Exemplo de Moçambique 

 Adequação de estratégias – Exemplo de Moçambique 

13:00 – 14:30 Almoço 

14:30 – 15:30  Resultados da Investigação de Implementação 

 Avaliação da efetividade - Exemplo de Moçambique 

 Expansão (scale-up) e dimensionar (scale-out) 

15:30 – 16:30  Diretrizes StaRI 

16:30 Encerramento 

 


