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Introdução
A proposta de Territórios Integrados de Atenção à Saúde (Teias) foi lançada em
2009 pelo Ministério da Saúde, visando o aperfeiçoamento político institucional das
formas de organização da atenção do SUS, reafirmando os seus princípios de
universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social1. Foi uma
estratégia articulada ao Pacto pela Saúde, 2006 e ao Mais Saúde: direito de todos, 200811, com o aprofundamento da regionalização solidária, cooperativa e de efetividade
sistêmica e organizacional do SUS.
Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, que norteiam a proposta de Teias,
do Pacto pela Saúde, do Mais Saúde e das Redes Integradas de Atenção à Saúde2,3,4 em
2009 a Fiocruz assumiu o desafio da gestão do TEIAS-Escola Manguinhos, uma
cooperação inovadora tripartite entre o governo federal, por meio da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) e os governos estadual e municipal do Rio de
Janeiro. Para isso foi assinado um Contrato Gestão entre a Fiocruz, por intermédio da
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), e a
prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
(SMSDC)5.
O TEIAS-Escola Manguinhos é gerido pela ENSP e objetiva a conformação de
um território integrado de saúde no bairro de Manguinhos, como espaço de inovação
das práticas do cuidado, do ensino e da pesquisa em saúde e melhoria da condição atual
de saúde da população. À SMSDC cabe (i) acompanhar a execução do Contrato por
meio de uma Comissão Técnica de Acompanhamento, da Coordenadoria de Saúde da
Área Programática (AP 3.1) e de seu respectivo Conselho Distrital de Saúde e; (ii)
avaliar o desenvolvimento das atividades executadas e resultados por meio de Comissão
de Avaliação que analisará a relação entre as metas estabelecidas e os resultados obtidos
em indicadores de desempenho.
Complementarmente, em novembro de 2009 a Presidência e o Conselho
Deliberativo da Fiocruz decidiram pela constituição da Rede PDTSP-Teias para apoiar,
organizar e estruturar entre os pesquisadores da Fiocruz um projeto institucional e
integrado de pesquisa e inovação tecnológica em saúde pública. O principal motivo que
levou a Presidência da Fiocruz a escolher este tema para uma rede de trabalho do
PDTSP é necessidade de resposta e de inovação para uma iniciativa com a relevância e

2

a pertinência do projeto Teias-Escola Manguinhos, que conta com a parceria de órgãos
gestores de saúde e cofinanciamento institucional.
A Rede PDTSP-Teias busca contribuir para o Teias Escola Manguinhos por
meio do componente de pesquisa e inovação em saúde associado às práticas de
promoção, prevenção e atenção à saúde. Outro aspecto importante é a abrangência de
ações relacionadas ao Teias, alinhada à diversidade da produção de ciência pela Fiocruz,
que dá consistência ao projeto e aumenta sua capacidade de trabalho.
A ideia central é que, além de servir como referência para o desenvolvimento de
processos de trabalho semelhantes em outros territórios, o produto gere um retorno
concreto para a gestão do SUS e para a melhoria de vida das pessoas. Além deste
compromisso estar alinhado diretamente à missão do PDTSP, também está em sinergia
com as deliberações estabelecidas no Congresso Interno da Fiocruz e Planos
Quadrienais da Fiocruz (2005-2008 e 2011-2014), ao Pacto pela Saúde e ao Programa
Mais Saúde, contribuindo para a cooperação tripartite entre as três esferas de governo
que originou o contrato de gestão.
São diversos grupos de pesquisadores de diferentes unidades da Fiocruz, que
juntos conformam a base organizacional da Rede PDTSP-Teias. É uma Rede dinâmica,
que busca constantemente integrar e reintegrar as atividades e produtos dos grupos de
pesquisa, diminuir a produção exclusivamente pessoal e autônoma por meio da
colaboração institucional entre as unidades da Fiocruz no desenvolvimento da pesquisa,
para elaborar uma proposta articulada ao trabalho desenvolvido pelo Teias Escola
Manguinhos. Além da organização da atenção à saúde em rede de atenção à saúde,
outros eixos estruturam a Rede PDTSP-Teias, como organização das informações sobre
o tema, participação social, intersetorialidade, promoção da saúde e a proposta
metodológica de Abordagem Ecossistêmica em Saúde.

1. Contextualização da Rede PDTSP-Teias: Manguinhos e o Teias Escola.
Manguinhos, o território sobre o qual serão desenvolvidas as atividades da Rede
PDTSP-TEIAS, possui características peculiares. É um bairro da zona norte do Rio de
Janeiro, composto por 13 comunidades que totalizam cerca de 50 mil moradores.
Apresenta um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade,
apresentando-se em 122º lugar dos 126 bairros da cidade, junto com Guaratiba,
Rocinha, Jacarezinho, Maré e Complexo do Alemão, além de ser marcado pela
violência e intenso tráfico de drogas6.
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O campus sede da Fiocruz do Rio de Janeiro localiza-se no território de
Manguinhos (Figura 1) e neste são desenvolvidas diversas atividades de ensino e
pesquisa, além de assistência à saúde há muitos anos. Uma dessas experiências foi o
programa DLIS Manguinhos (Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável), que
visava à implantação de ações integradas para melhoria da qualidade de vida na região.
Avaliações mostram que a iniciativa encontrou dificuldades para o fortalecimento da
intersetorialidade tanto na esfera intergovernamental como no contexto local e a
experiência não conseguiu gerar mudanças abrangentes e sustentáveis nos contextos
sociais, ambientais e políticos7.
Figura 1: Delimitação do território TEIAS-Escola Manguinhos, 2011

Fonte: Rede PDTSP-Teias. Imagem gerada em 12/2011.

Durante quase 50 anos, Manguinhos contou apenas com um único equipamento
de saúde para a atenção primária, o Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria da
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Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (CSEGSF/ENSP), onde atualmente
funciona também a Clínica de Saúde Manguinhos (CSM). Em 2009, com as ações do
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC, o bairro recebeu uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), que originalmente era vinculada à Secretaria de Estado de Saúde
(SES/RJ) e posteriormente foi municipalizada. Anexa à UPA, em abril de 2010 foi
inaugurada a Clínica da Família Victor Valla (CFVV), gerida pelo TEIAS-Escola
Manguinhos8,9.
Já como resultado do projeto Teias-Escola Manguinhos, a região de Manguinhos
conta atualmente com a quase totalidade de cobertura pela Estratégia da Saúde da
Família, 98% (Figura 2). O atendimento dos moradores é realizado por 13 equipes de
saúde da família (em torno de uma para cada mil moradores), que ficam alocadas na
CFVV e na CSM.
O projeto TEIAS-Escola Manguinhos atua no território com diversas iniciativas,
que vão desde a assistência à Saúde da Família, o Programa Saúde na Escola em
Manguinhos, até um curso sobre gestão social para os moradores e profissionais de
saúde da região, entre outros. Além disso, está sendo construído um Conselho Gestor
Intersetorial de Manguinhos, com a finalidade de fortalecer a gestão participativa sobre
a política de saúde entre os moradores. Neste processo, diversos participantes, gestores
e profissionais da saúde, sociedade civil, instâncias e órgãos governamentais de
diferentes setores têm sido capacitados para atuarem nos Determinantes Sociais em
Saúde que afetam a qualidade de vida dos moradores de Manguinhos10,11.
Considerando que a implantação de um projeto como o do Teias Escola
Manguinhos – que visa à reorganização do modelo de atenção com inovação nos
processos de trabalho – é uma tarefa complexa e a responsabilidade de sua execução é
uma prática inovadora da Fiocruz, a Rede PDTSP-Teias atua para adicionar esforços ao
TEIAS-Escola Manguinhos, não por meio da execução, mas com o desenvolvimento de
pesquisas, métodos e práticas que aprimorem o modelo de gestão do Teias. Espera-se
que essa iniciativa produza mudanças concretas na reorganização do modelo de atenção
à saúde e melhorias efetivas na condição de saúde e qualidade de vida da comunidade
de Manguinhos. É uma forma da Fiocruz aplicar à realidade e devolver à sociedade o
conhecimento científico produzido sobre o tema.
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Figura 2: Cobertura do TEIAS-Escola Manguinhos segundo setores censitários,
2011

Fonte: Rede PDTSP-Teias. Imagem gerada em 12/2011.
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2. Objetivos
A Rede PDTSP-Teias tem como principal objetivo desenvolver e avaliar
experiências que constituam um modelo de gestão de TEIAS/ Redes de atenção em
saúde e o aprimoramento do modelo existente em Manguinhos, e que esse produto
possa vir a ser utilizado também por gestores do SUS na implantação de outros TEIAS
ou Redes de atenção à saúde.
Objetivos específicos:
3.1. Conhecer o processo de trabalho do Teias Escola Manguinhos;
3.2. Elaborar e aplicar um questionário para avaliação das condições de acesso e saúde
da população de Manguinhos coberta pelo Teias Escola Manguinhos;
3.3. Estimular e fortalecer a gestão participativa do SUS por meio de experiências
desenvolvidas no âmbito do Teias Escola Manguinhos;
3.4. Desenvolver procedimentos de avaliação das condições ambientais do território de
Manguinhos;
3.5. Avaliar as informações sobre a situação atual da história de conformação do
território de Manguinhos;
3.6. Estruturar uma publicação das experiências dos projetos da Rede PDTSP-Teias.

3. Metodologia de trabalho da Rede
Após a aprovação do CD da Fiocruz da proposta de criação da Rede PDTSPTeias, iniciou-se um processo de trabalho pactuado e colaborativo em parceria com a
gestão do Teias Escola Manguinhos, com uma discussão aberta com pesquisadores da
Fiocruz em seminário ocorrido na ENSP em fevereiro de 2010.
A Rede PDTSP-Teias teve início formal em junho de 2010, com o convite para
participação que, ao invés de edital competitivo, conformou uma Chamada aberta das
Vice-Presidências de Pesquisa e Laboratório de Referência (VPPLR) e de Ambiente,
Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) aos servidores da Fiocruz, para submissão de
Cartas de Interesse de participação. Inicialmente a Rede se organizou em dois eixos
principais: a sub-rede Modelo de Gestão e a sub-rede Abordagem Ecossistêmica em
Saúde.
Previu-se que a Rede contaria com a atuação diretiva e facilitadora de um
Comitê Gestor, o qual foi instalado em junho de 2010. Sua composição inicial era: Ana
Feitosa (representante da DIPLAN/Fiocruz), Annibal Amorim (VPAAS), Daniel Soranz
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(SMSDC-RJ) e Vivian Studart (representante de Daniel Soranz-SMSDC-RJ), Else
Gribel (ex-diretora do CSEGSF/ENSP), Elyne Engstrom (Gerente do Teias Escola
Manguinhos), Isabela Soares Santos (coordenadora adjunta do PDTSP/VPPLR e
coordenadora da Rede PDTSP-Teias) e Margareth Portela (Direção ENSP).
Ao longo dos trabalhos da Rede, sua composição foi sendo aperfeiçoada em
busca do aumento de sua capacidade de gestão. Em setembro de 2010 foram incluídos
representantes dos pesquisadores e no primeiro semestre de 2011 foi identificada
necessidade de nova revisão de sua composição, que em agosto de 2011 assim
estruturou-se: Ana Rabello (Coordenação PDTSP), Isabela Soares Santos (Coordenação
Rede PDTSP-Teias), Elyne Montenegro Engstrom (Gerência Teias-Escola Manguinhos,
suplente Vanessa), Valcler Rangel (Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção
da Saúde, suplente Annibal Amorim), Ana Feitosa (representante DIPLAN, suplente
Claudia Andrade), Hugo Fagundes (Coordenação Área Programática 3.1/SMSDC-Rio
de Janeiro, indicado por Daniel Soranz para substituí-lo na representação da SMSDC,
suplente Lícia Lupi), Alex Simões (Gerência CFVV, suplente Isabella Koster), Agente
Comunitário (a definir), um pesquisador da Rede (a definir na primeira reunião desta
composição). Também, contou com os consultores Christovam Barcellos e Monica
Magalhães (ICICT), Paulo Sabroza e Marcelo Firpo (ENSP), José Leonídeo
(Coordenação de Cooperação Social, Presidência Fiocruz) e Marília Sá Carvalho
(PROCC, Presidência).
Em resposta à Chamada, o PDTSP recebeu propostas de trabalho de 31 grupos
de pesquisadores até o primeiro prazo (18 junho de 2010) e de mais três propostas nos
meses posteriores, totalizando 34 Cartas de Interesse, conforme Quadro 1. Também foi
recebida a proposta de Ana Sperandio (da Rede de Municípios Potencialmente
Saudáveis (RMPS) para dar continuidade ao trabalho que ela já vinha desenvolvendo
junto ao TEIAS Escola Manguinhos.
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Quadro 1: Relação de Cartas de Interesse com propostas de Trabalho para a Rede
PDTSP-Teias, agosto de 2010.
Coordenador
da Proposta
Alda Lacerda
Almiro
Domiciano da
Cruz Filho
Ana Paula
Freitas Guljor
André de Faria
Pereira Neto
Angela
Christina de M.
Ostritz
Antonio
Henrique
Almeida de
Moraes Neto
Beatriz
Grinsztejn
Claudia Bonan
Jannotti

Edmundo Gallo

Elenice
Machado da
Cunha
Emilia Maria de
Andrade
Correia

Unidade

Título da Carta de Interesse

Redes de apoio social no cotidiano de trabalho da
EPSJV/Lab. de Educ. Profis.
equipe de Saúde da Família e dos Agentes de Vigilância
em Vigilância em Saúde
em Saúde
IFF/Prog. de Assist. Dom. Assistência domiciliar interdisciplinar pediátrica para
Interdisc.-Deptº de
portadores de necessidades especiais e de dependência
Pediatria
tecnológicas
A construção do cuidado em saúde mental na gestão em
ENSP/ LAPS
redes: o processo de trabalho no projeto TEIAS
Manguinhos
ENSP/Centro de Saúde
Internet & Saúde: Um novo desafio para a Rede PDTSPEscola Germano Sinval
TEIAS
Faria
CFMA/CFMA/CSEGSF/EPSJ Mapeando as necessidades de atenção domiciliar ao
V e IFF/UFRJ
idoso no Teias Manguinhos e Teias AP4
Capacitação comunitária para a prevenção da
IOC/Lab. de Ecoepidemiol.
tuberculose e parasitose através da educação popular
e Controle da Esquistoss. e
participativa em saúde, em comunidade de baixa renda
Geohelmintoses
do entorno do campus da Fiocruz, Manguinhos, RJ
IPEC/Lab. de Pesquisa
Pesquisa em seres humanos: Esclarecimentos das
Clínica em DST e AIDS
populações-Alvo da Rede PDTSP-Teias
IFF/Departamento de
Ensino

Cuidados integrais em saúde sexual e reprodutiva nos
Territórios de Atenção integrada à Saúde

Presidência/Diretoria
Regional de Brasília

Desenvolvimento Sustentável e Promoção da Saúde:
Implantação da Agenda Cidades Saudáveis integrada à
Agenda 21 nas Comunidades Tradicionais de Áreas
Protegidas do Mosaico da Bocaina utilizando uma
Abordagem Ecossistêmica em Saúde

EPSJV/Lab. de Educ. Profis.
em Infor. e Registros em
Saúde
ENSP/Centro de Saúde
Escola Germano Sinval
Faria
CESTEH/Lab. Territorial de
Manguinhos
ENSP/DAPS

Vinculo longitudinal na atenção primária: avaliando a
estratégia saúde da família no território de Manguinhos
Satisfação dos usuários, estratégia para a avaliação em
saúde

Produção, circulação e apropriação de conhecimento
para a promoção da saúde e a justiça ambiental
Gisele O'Dwyer
Atenção Integral às Urgências
Grácia Maria de
Educação, Cultura e Cidadania - territorializando a
EPSJV/Lab. de Educ. Profis.
Miranda
proposta da politecnia nas comunidades circunvizinhas
em Vigilância em Saúde
Gondim
aos campi Manguinhos e Mata Atlântica
Jaqueline
Implantação da estratégia AIDPI para agentes
Coutinho
ENSO/Clínica Victor Valla comunitários de saúde da Clínica da Família Victor VallaSilvério Ribeiro
Manguinhos
Estudo da dinâmica de circulação de dengue e influenza
e os padrões de adoecimento na população da área do
José Cerbino
IPEC/Lab. de doenças
TEIAS de Manguinhos, propondo metodologia de
Neto
Febris Agudas
vigilância em saúde integrando a ESF e o controle de
endemias
Ligia Giovanella ENSP/NUPES/DASP/ENSP Integração da Rede Assistencial
Fatima Pivetta
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Martha Cristina
Nunes Moreira

IFF/Deptº de Pediatria Programa Saúde & Brincar

Promoção da Saúde à Infância e Adolescência com
Doença Crônica e / ou com Deficiência: uma cartografia
dos sujeitos e ações envolvidos para construção de uma
interlocução entre a atenção básica e a atenção terciária
de média e alta complexidade

Maurício
Monken

EPSJV/Lab. de Educ. Profis.
Territorialização em Saúde e Educação
em Vigilância em Saúde
Territórios integrado do SUS no complexo de
Maurício
EPSJV/Lab. de Educ. Profis.
Manguinhos: formando agentes dinamizadores para a
Monken
em Vigilância em Saúde
vigilância em saúde e a atenção básica
Mirna Barros
ENSP/TEIASInovações dos processos de trabalho das Equipes de
Teixeira
Escola/CSEGSF/ENSP
Saúde da Família do TEIAS -Escola - Manguinhos
Heterocontrole da fluoretação da água de
Neide Pires Leal
ENSP / CSEGSF
abastecimento de Manguinhos
IPEC/Lab. de doenças
Formação de uma Coorte de Recém-Natos em
Patrícia Brasil
Febris Agudas
Manguinhos
Paulo Cesar
EPSJV/Lab. de Edu. Prof. Territorialidades e redes nos territórios de Manguinhos
Peiter
em Vigilância em Saúde
como elementos para a produção de espaços saudáveis
ENSP/Deptº de
Paulo Roberto
Cooperação Social para a Gestão Democrática e
Saneamento e Saúde
de Abreu Bruno
Participativa no território integrado de atenção à Saúde
Ambiental
Rosana
ENSP/Departamento de
Avaliação de Ações Intersetoriais em Saúde
Magalhães
Ciências Sociais
Sandra
Construção do “Guia de Reflexão sobre o trabalho em
Aparecida
ENSP/Deptº de Ciência
rede, a partir da análise das redes sociais de
Venâncio de
Sociais
Manguinhos”
Siqueira
O risco da habitação urbana para a saúde e da
Simone
ENSP/Departamento de
vulnerabilidade sócio-demográfica nas perspectivas da
Cynamon
Saneamento e Saúde
saúde comunitária e da família incorporado ao Território
Cohen
Ambiental
Integrado de Atenção a Saúde no Complexo de
Manguinhos, Município do Rio de Janeiro
Simone
Sensibilização de profissionais de saúde e agentes
Gonçalves de
CLAVES/ENSP
comunitários sobre o tema violência e saúde
Assis
Ciência, Saúde e desenvolvimento local – estratégias de
Tania
IOC/Lab. de Inovações em
promoção da saúde com ciência e arte potencializando
Cremonini de
Terapias, Ensino e
tecnologias sociais aplicadas a diferentes territórios
Araújo-Jorge
Bioprodutores (LITEB)
abordados na missão da Fiocruz
Tania Maria
COC / Departamento de
História das comunidades de Manguinhos
Dias Fernandes
Pesquisa
Valéria Cristina
Qualificação para a Gestão participativa: estratégias de
Gomes de
EPSJV / LABGESTÃO
integração para as ações de intervenção no âmbito do
Castro
Teias-Manguinhos
A área programática AP 3.3, as industrias de amianto, a
Vanda D'Acri
ENSP / CESTEH
saúde dos trabalhadores, da população e o meio
Soares
ambiente
Vera Lúcia
Luiza

ENSP/Núcleo de Assistência
Assistência Farmacêutica no TEIAS
Farmacêutica
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A coordenação do PDTSP convocou a 1ª reunião do Comitê Gestor, para discutir
a seleção das propostas e a forma de andamento do trabalho em rede. Houve consenso
de que o trabalho em rede necessitaria de atuação colaborativa e de que o produto final
deveria ser um projeto coletivo, resultante do trabalho colaborativo das equipes
participantes das Cartas de Interesse, consideradas as expertises de cada pesquisador,
sendo que essa resultante não deveria ser meramente a somatória de projetos de cada
Carta de Interesse.
Desde então, as decisões de andamento dos trabalhos da Rede são pactuadas
com os pesquisadores em reuniões onde são convocados todos os participantes da Rede,
e são registradas em memórias divulgadas por e-mail para todos os coordenadores das
propostas de pesquisa e membros do Comitê Gestor.
Iniciou-se uma metodologia de trabalho em que os pesquisadores são
incentivados a participares de reuniões de trabalho para discussão de propostas,
identificação de interfaces, sobreposições, convergências e identificação de possíveis
participantes internos e/ou externos com expertise no tema.
Durante os meses de setembro e outubro de 2010 foram realizadas reuniões do
Comitê Gestor que, intercaladas por reuniões da equipe do PDTSP com a DIPLAN
(Diretoria de Planejamento Estratégico), resultaram na produção conjunta do documento
“Metodologia para trabalho na REDE PDTSP-TEIAS”, apresentado, discutido e
aprovado por toda a rede em fins de outubro.
Foi adotado o modelo teórico de rede social elaborado com base na metodologia de
Análise de Redes Sociais12. A partir do estudo de documentos das propostas de trabalho
a releitura das Cartas de Interesse, dos produtos gerados nas reuniões da rede e dos
grupos, bem como das expertises dos pesquisadores e dos principais enfoques e
características de cada proposta de trabalho, desde o início da construção da Rede até a
reunião de imersão, foi confeccionado um mapa da rede, utilizando-se o software Ora,
que possibilitou a visualização da rede segundo seus enfoques. Este trabalho dinâmico
ficou sob-responsabilidade da Diplan, e com essa ferramenta a Rede foi retroalimentada
algumas vezes. Uma etapa estratégica foi o apontamento de interfaces entre os
pesquisadores feito pelos próprios pesquisadores (Figura 3), que foi importante para
ajustar articulações muitas vezes pouco identificadas nos documentos de trabalho.
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Após esse trabalho inicial de integração das propostas de trabalho, em dezembro de
2010 os coordenadores enviaram à coordenação do PDTSP os projetos detalhados com
Justificativas, Objetivos gerais e específicos, Impactos, Atividades, Metas Operacionais,
Produtos,

Cronograma

de

Atividades,

Desembolso

Financeiro,

Projetos

interrelacionados, Plano de Comunicação e Referências.

Figura 3: Possíveis interfaces apontadas pelos Pesquisadores da Rede PDTSPTeias, 2º semestre de 2010.

Com essa metodologia de trabalho a Rede foi reorganizada em diferentes fretes.
Uma dos grupos temáticos, menores que os anteriores (Figura 4):
•
•
•
•
•

Mapeamento de Redes Sociais (Redes e Situação / Necessidade de Saúde);
Avaliação (Redes / Serviços / Satisfação dos Usuários / Sistemas);
Educação Profissional;
Gestão Participativa e Educação Popular;
Gestão da Atenção e do Cuidado à Saúde (Assistência Domiciliar/ Assistência
Farmacêutica/ Atenção às Urgências/ Gestão do Cuidado).
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Figura 4: Grupos de Pesquisa e Pesquisadores da Rede PDTSP-TEIAS, janeiro de
2011.

A outra frente se organizou segundo o momento de atuação da pesquisa, isto é,
diagnóstico, intervenção e/ou avaliação. Previu-se que os trabalhos seriam executados
em diferentes momentos e cada proposta de trabalho poderia ter mais de um enfoque
e/ou momento (Figura 5). Foi um processo contínuo de revisão dos grupos, seus
enfoques e atributos.
Figura 5: Pesquisadores da Rede PDTSP-Teias segundo dimensões/momento de
desenvolvimento da pesquisa, janeiro de 2011.
Dimensão 2
Intervenções

Dimensão 1
Diagnóstico
Cerbino
Neide
Patricia
Vanda

Almiro
Angela
Antonio-Simone

Gallo

Fátima
Gracia

Emilia
Jaqueline
Elenice

Beatriz
Gisele

Ana Paula
Ana Girotti

Dimensão 3
Avaliação

Martha
Paulo B.

Alda

Simone
Vera Lúcia

Cláudia
Mirna

Paulo P.

Rosana M.

Tania A.
Tania F.

Rosana K.

Valéria

André
Monken

Rosana M.

Rosana K.
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Em janeiro de 2011, na reunião do Comitê Gestor realizada a partir de um
documento-base de análise dos projetos preparado por PDTSP e DIPLAN, pactuou-se
pela indução do produto final que deveria ser entregue por cada coordenador de
pesquisa. E a coordenação do PDTSP ficou responsável pela elaboração de um projeto
orientador aos pesquisadores que é o presente documento.
Os equipamentos demandados pelos pesquisadores foram adquiridos para o PDTSP,
sendo que os pesquisadores agendam o uso e a retirada com a administração do PDTSP.
Conseguiu-se com isso diminuir enormemente a quantidade de compras e aquisições de
materiais e equipamentos que são utilizados por mais de um pesquisador. Foram
adquiridos: gravador, tela datashow, tela de projeção, filmadora, máquina fotográfica.
Para a pesquisa de campo foram emprestados de diferentes unidades da Fiocruz
Notebook e GPS. Equipamentos de uso necessariamente individual, como pen drive e
computadores foram adquiridos diretamente para os pesquisadores.
Desde então a coordenação da Rede vem aprimorando a organização de grupos de
trabalho com a consultoria de pesquisadores que são referência em sua expertise. Os
consultores atuam, a partir do conhecimento técnico especializado, numa intermediação
dos pesquisadores com a coordenação da Rede, apoiando o andamento dos trabalhos
com a garantia da qualidade científica necessária. Atuam também na articulação e
integração das propostas de trabalho dos pesquisadores. Outro ponto forte do trabalho
dos consultores é a institucionalização das atividades e dos produtos, que antes eram de
cada pesquisador, para toda a Fiocruz.
Assim, a Rede está organizada nos grupos de trabalho a seguir:


Informação e Geoprocessamento
Coordenação de Christovam Barcellos e Monica Magalhães (ICICT). Apoio
operacional de Roberta Argento e Renata Rabello (PDTSP).
Trabalham na organização das diversas informações requeridas pelos
pesquisadores da Rede e nas atividades para o geoprocessamento das
informações que serão geradas pela pesquisa de campo. É um grupo com grande
interface com o grupo de Pesquisa de Campo e que também conta com o apoio
de Francisco Viacava e Paulo Borges para questões específicas.



Pesquisa de Campo
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Coordenação de Marília Sá Carvalho (PROCC, Presidência). Apoio operacional
de Juliana Tobinaga (PDTSP). Atuam na coordenação do Inquérito sobre
Condições de Saúde e Utilização de Serviços de Saúde no território de
Manguinhos.
Este inquérito está sendo preparado desde o 1º semestre de 2011 e será realizado
entre janeiro e abril de 2012. Com esta pesquisa busca-se agregar o máximo
possível de informações demandadas pelos pesquisadores da Rede. Foi
elaborado um questionário com base em perguntas validadas, sobretudo da
PNAD/IBGE e da PNS (Pesquisa Nacional de Saúde), o qual pode vir a ser
usado novamente em Manguinhos e outros territórios. O questionário foi
elaborado com apoio de diversos outros pesquisadores da Fiocruz com expertise
no tema, como Francisco Viacava (ICICT, grande experiência na PNAD/IBGE),
Paulo Borges (amostrista ICICT, grande experiência na PNS), Christovam
Barcellos, Monica Magalhães (ICICT) e Roberta Argento (PDTSP) com
experiência em informações e geoprocessamento e Renata Rabello (PDTSP,
epidemiologista).


Participação Social
Coordenação de José Leonídeo (Coordenação de Cooperação Social, Presidência
Fiocruz). Apoio operacional de Mayalu Matos e Rosane Marques (Assessoria de
Cooperação Social, ENSP). Articulam as inúmeras atividades e acontecimentos
relacionados à Participação Social com os diferentes atores e pesquisadores da
Rede, orientando um alinhamento destes com as demandas de pesquisa.



Atenção à Saúde
Coordenação inicial de Isabella Koster (CFVV, TEIAS-Escola Manguinhos), em
licença maternidade desde o 2º semestre de 2011. No momento atual o está sem
coordenação própria.

Ao longo do processo de trabalho em Rede e da reorganização das atividades,
revisão de metodologias e produtos, os pesquisadores se reorganizaram. Alguns reviram
sua disponibilidade ou adequação da proposta e saíram da Rede ou ajustaram a
contribuição com o conhecimento para a Rede e não mais para uma pesquisa específica.
Outros se agruparam. Com isso, a Rede PDTSP-TEIAS passou de 31 para 19 grupos de
pesquisa, cujos pesquisadores-coordenadores estão distribuídos em: EPSJV (3), IOC
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(2), IFF (2), IPEC (1), COC (2) e ENSP (9), sendo que na Ensp estão em diferentes
centros e departamentos (NAF, CLAVES, CESTEH, DSSA, DCS, CSEGSF e TEIASEscola Manguinhos).
O Quadro 2 mostra a situação da Rede no início de 2012, em relação a quais
coordenadores de pesquisa estão participando, o(s) Grupo(s) de Trabalho em que
participam e o título do projeto que foi feito a partir da adequação da Carta de Interesse
à integração na Rede.

Quadro 2: Relação dos Coordenadores, Grupos e Propostas de Trabalho em
desenvolvimento na Rede PDTSP-Teias, março de 2012.
Coordenador
da Proposta
Alda Lacerda

Unidade

Título do Projeto (enviado em dez/2010)

EPSJV/Lab. de Educ. Alterou para: "Inovações dos processos de trabalho das
Profis. em Vigilância Equipes de Saúde da Família do TEIAS – Escola –
em Saúde
Manguinhos".

André de
Faria Pereira
Neto, Maria
Cristina
Rodrigues
Guilam

ENSP/Centro de
Saúde Escola
Germano Sinval
Faria

Internet & Saúde: Um novo desafio para a Rede PDTSPTEIAS

Antonio
Henrique A.
de Moraes
Neto

IOC/Lab. de
Ecoepidemiol. e
Controle da
Esquistoss. e
Geohelmintoses

Teias Escola-Manguinhos, desenvolvimento de um
espaço de intervenção e integração de iniciativas de
inovação das práticas: do cuidado, da gestão
participativa, do ensino e da pesquisa em saúde.

Claudia
Bonan
Janotti, Katia
Silveira,
Andrezza
Elenice
Machado da
Cunha
Fatima
Pivetta,
Lenira
José Cerbino
Neto, Rogério
Valls (coord)
Martha
Cristina
Nunes
Moreira
Maria das

IFF/Departamento
de Ensino

Cuidados integrais em saúde sexual e reprodutiva nos
Territórios de Atenção integrada à Saúde

Produção, circulação e apropriação de conhecimento
para a promoção da saúde e a justiça ambiental

Estudo da dinâmica de circulação de dengue e influenza
e os padrões de adoecimento na população da área do
TEIAS de Manguinhos. Definição de metodologia de
vigilância em saúde integrando a ESF e o controle de
endemia
Promoção da Saúde à Infância e Adolescência com
IFF/Deptº de
Doença Crônica e/ou com Deficiência: uma cartografia
Pediatria - Programa dos sujeitos e ações envolvidos para construção de uma
Saúde & Brincar
interlocução entre a atenção básica e a atenção terciária
de média e alta complexidade.
COC/Museu da Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável – Polo
IPEC/Lab. de
doenças Febris
Agudas

Participação
Social
Participação
Social

EPSJV/Lab. de Educ.
Vinculo longitudinal na atenção primária: avaliando a
Profis. em Infor. e
estratégia saúde da família no território de Manguinhos
Registros em Saúde
CESTEH/Lab.
Territorial de
Manguinhos

GTs que
participa

Participação
Social e
Atenção à
Saúde
Atenção à
Saúde

Avaliação

Participação
Social e
Atenção à
Saúde
Atenção à
Saúde e
Atenção à
Saúde
Atenção à
Saúde

Participação
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Mercês
Navarro
Mirna Barros
Teixeira
Paulo Bruno
Queiti Batista
Moreira
Oliveira,
Simone Assis
(coord)
Rosana
Magalhães,
Regina
Bodstein
Simone
Cynamon
Cohen e
Monica
Tania C. de
Araújo-Jorge,
Marcus
Vinicius
Matraca e
Cristina
Borges
Tania Maria
Dias
Fernandes
Valéria
Cristina
Gomes de
Castro
Vanda D'Acri
Soares
Vera Lúcia
Luiza
Mayalu
Matos
Marília Sá de
Carvalho

Vida

Manguinhos

ENSP/TEIASInovações dos processos de trabalho das Equipes de
Escola/CSEGSF/ENSP Saúde da Família do TEIAS -Escola - Manguinhos
ENSP/Deptº de
Saneamento e
Saúde Ambiental

Participação e intersetorialidade: desenvolvimento de
estratégias locais para a promoção da saúde no TEIASEscola Manguinhos

ENSP/CLAVES

Sensibilização de profissionais de saúde, de educação e
adolescentes sobre o tema violência e saúde

ENSP/Departament
Avaliação de Ações Intersetoriais em Saúde
o de Ciências Sociais
O risco da habitação urbana para a saúde e da
ENSP/Departamento vulnerabilidade sócio-demográfica nas perspectivas da
de Saneamento e saúde comunitária e da família incorporado ao Território
Saúde Ambiental
Integrado de Atenção a Saúde no Complexo de
Manguinhos, Município do RJ. Brasil. 2010.
IOC/Lab. de
Inovações em
Terapias, Ensino e
Bioprodutores
(LITEB)

Ciência, Saúde e desenvolvimento local – estratégias de
promoção da saúde com ciência e arte potencializando
tecnologias sociais aplicadas a diferentes territórios
abordados na missão da Fiocruz

Social
Atenção à
Saúde
Participação
Social e
Atenção à
Saúde
Atenção à
Saúde

Participação
Social e
Avaliação
Participação
Social e
Atenção à
Saúde
Participação
Social e
Atenção à
Saúde

COC /
Departamento de
Pesquisa

Tecendo considerações a respeito do morar e da moradia Participação
em Manguinhos – a arte e a história da (re)invenção do
Social
espaço urbano
Participação
Social
EPSJV / LABGESTÃO Qualificação para Gestão Participativa no SUS
A área programática AP 3.3, as industrias de amianto, a
saúde dos trabalhadores, da população e o meio
ambiente
ENSP/Núcleo de
Modelo de serviços farmacêuticos aos pacientes
Assistência
portadores de diabetes mellitus: dispensação e
Farmacêutica
seguimento farmacoterapêutico
ENSP/Assessoria de Participação e Intersetorialidade: desenvolvimento de
Cooperação Social estratégias locais para a Promoção da Saúde no Teias
Escola Manguinhos
ENSP / CESTEH

PROCC

Condições de Vida e Saúde e Uso de Serviços de Saúde
no território do TEIAS-Escola Manguinhos

Atenção à
Saúde e
Ambiente
Atenção à
Saúde
Participação
Social
Atenção à
Saúde,
Participação
Social,
Avaliação
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Desde a organização dos trabalhos em grupos (GT) com os consultorescoordenadores, o desenvolvimento, acompanhamento e articulação das pesquisas tem se
apoiado na metodologia de elaboração, por parte de cada pesquisador, de um plano de
trabalho. Posteriormente, o coordenador do GT sistematiza os planos e inicia-se um
processo de análise e revisão, feito primeiramente de forma coletiva, em reunião com
todos pesquisadores, para depois ser revisto em reuniões individuais entre os
pesquisadores, coordenadores de GT e a coordenação do PDTSP.
Essa sistematização foi feita no início de 2011 para o GT de Atenção à Saúde. A
partir do aprendizado, o processo foi aprimorado e aplicado no GT de Informação e
Geoprocessamento, especificamente para identificar as informações que seriam
necessárias a cada pesquisador da Rede. O grupo de Pesquisa de Campo foi concebido
como um sub-grupo do grupo de informações, mas devido a grande quantidade de
atividades relacionadas ao inquérito, tomou a dimensão de um grupo a parte, mas que se
desenvolve diretamente relacionado ao de Informações.
No 2º semestre de 2011, foram estruturados o GT de Participação Social e o de
Ambiente. Posteriormente foi feita uma sistematização dos conteúdos e trabalhos que
permitiu que o conteúdo do GT de Ambiente fosse incorporado aos demais conteúdos
desenvolvidos pelos outros grupos. Esses materiais serão apresentados na seção a
seguir.
Com o andamento dos trabalhos, mais alguns grupos deixaram de participar da Rede
ao longo de 2012 e ao final do ano passamos de 21 grupos para 14 grupos de pesquisa.
Um número bem menor, mas mais consistente em relação aos objetivos do trabalho e
integrado à Rede (Quadro 3). Esses grupos permaneceram na Rede até o seu
encerramento em dezembro de 2012.
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Quadro 3: Relação dos Coordenadores, Grupos e Propostas de Trabalho em
desenvolvimento na Rede PDTSP-Teias, agosto de 2012.
Título do Projeto (enviado em dez/2010)
Inquérito Condições de Vida e Saúde e Uso de Serviços de
Saúde no território do TEIAS-Escola Manguinhos
Internet & Saúde: Um novo desafio para a Rede PDTSP-TEIAS
Teias Escola-Manguinhos, desenvolvimento de um espaço de
intervenção e integração de iniciativas de inovação das
práticas: do cuidado, da gestão participativa, do ensino e da
pesquisa em saúde.
Enfoque Ecossistêmico em Saúde – TEIAS Manguinhos
Cuidados integrais em saúde sexual e reprodutiva nos
Territórios de Atenção integrada à Saúde
Produção, circulação e apropriação de conhecimento para a
promoção da saúde e a justiça ambiental
Promoção da Saúde à Infância e Adolescência com Doença
Crônica e/ou com Deficiência: uma cartografia dos sujeitos e
ações envolvidos para construção de uma interlocução entre a
atenção básica e a atenção terciária de média e alta
complexidade.
Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável – Polo
Manguinhos
Participação e intersetorialidade: desenvolvimento de
estratégias locais para a promoção da saúde no TEIAS-Escola
Manguinhos
Ciência, Saúde e desenvolvimento local – estratégias de
promoção da saúde com ciência e arte potencializando
tecnologias sociais aplicadas a diferentes territórios abordados
na missão da Fiocruz
Tecendo considerações a respeito do morar e da moradia em
Manguinhos – a arte e a história da (re)invenção do espaço
urbano
Qualificação para Gestão Participativa no SUS
Modelo de serviços farmacêuticos aos pacientes portadores
de diabetes mellitus: dispensação e seguimento
farmacoterapêutico
Participação e Intersetorialidade: desenvolvimento de
estratégias locais para a Promoção da Saúde no Teias Escola
Manguinhos

Coordenador da Proposta e
equipe

Unidade de vínculo
do coordenador

Marília Sá de Carvalho (10)
André de Faria Pereira Neto (7)
Antonio Henrique A. de
Moraes Neto (8)

PROCC
ENSP/CSEGSF
IOC/ITEB

Carlos Machado Freitas
Claudia Bonan Janotti e Katia
Silveira (3)

ENSP
IFF/Departamento
de Ensino

Fatima Pivetta (14)

ENSP/CESTEH/LTM

Martha Cristina Nunes Moreira
(2)

IFF/ Departamento
de Pediatria

Maria das Mercês Navarro (3)

COC/Museu da
Vida

Paulo Bruno (6)

Tania C. de Araújo-Jorge (4)

Tania Maria Dias Fernandes (3)
Valéria Cristina Gomes de
Castro (4)
Vera Lúcia Luiza (3)

Mayalu Matos (7)

ENSP/ DSSA

IOC/LITEB
COC /
Departamento de
Pesquisa
EPSJV / LABGESTÃO
ENSP/NAF
ENSP/ACS
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4. Produtos esperados
No 2º semestre de 2012 foi feita uma Reunião Geral da Rede para apresentação dos
Relatórios Técnico-Científico parciais. A partir da leitura e apresentação dos mesmos, a
coordenação da Rede se reuniu com os pesquisadores e propôs um Termo de
Compromisso entre o PDTSP/VPPLR e cada grupo, cujo conteúdo foi pensado em
conjunto. A versão final dos Termos foi acordada entre as partes.
Este documento é importante por registrar o produto final de cada projeto uma vez
que a proposta inicial foi se transformado ao longo dos trabalhos da Rede. Além disso,
registra o que foi gerado a partir do montante de recursos que a Fiocruz destinou ao
financiamento destas pesquisas. Ficou acordado que os relatórios finais das pesquisas
serão entregues até agosto de 2013 e os produtos ao longo de 2013.
O Quadro 4 (abaixo) apresenta os principais produtos esperados pela Rede.

5. Desdobramentos da Rede PDTSP-Teias (Projeto Saúde Manguinhos)
Ao longo do desenvolvimento da Rede PDTSP-Teias, algumas propostas de
trabalho estavam previstas e não puderam ser executadas. Estas estão sendo realizadas
sob a denominação de Projeto Saúde Manguinhos, com coordenação do PDTSP.
As propostas previstas são desde os momentos de avaliação previstos, inclusive da
própria Rede PDTSP-Teias e do Projeto Teias Escola Manguinhos, divulgação dos
dados da pesquisa Saúde Manguinhos em formato Tabwin e Tabnet, relacionamento das
bases de dados da pesquisa Saúde Manguinhos com o SIAB (Sistema de Informação da
Atenção Básica), até uma publicação com os produtos das experiências dos projetos da
Rede

PDTSP-Teias

destinada

principalmente

a

gestores

públicos

inclusive:

Sistematização do processo de articulação do trabalho em Rede: erros, acertos e
desafios, replicabilidade.

Complementarmente, alguns

resultados

estão sendo

divulgados no Portal Teias (http://andromeda.ensp.fiocruz.br/teias/node/121).
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Quadro 4: Relação dos produtos da Rede PDTSP-Teias acordados com os grupos de pesquisa nos Termos de Compromisso, dezembro
de 2012.

Principal Tema

Informações

Título da Pesquisa

Inquérito Condições de Vida e
Saúde e Uso de Serviços de
Saúde no território do TEIASEscola Manguinhos

Coordenador
da Proposta,
equipe e
Produtos
Unidade do
coordenador
Marília Sá de - Questionário elaborado a partir das grandes pesquisas nacionais já existentes, e validada com
Carvalho (10), moradores de território vulnerável;
PROCC
- Modelo de treinamento de entrevistadores em territórios vulneráveis;
- Registro das estórias das pesquisas de campo, erros, acertos
- Contribuições da Pesquisa ao aprimoramento do modelo de seleção de ACS para TEIAS/Redes de APS;
- Informações sobre Informações sobre a condições e de vida e acesso a saúde;
- Desenvolvimento, aplicação e avaliação da Pesquisa Saúde Manguinhos;
- Mapeamento das comunidades de Manguinhos;
- Estruturação um Sistema de Informação Geográfica com as informações da Pesquisa Saúde
Manguinhos;
- Mapas mais precisos e atualizados da área e com apoio dos entrevistadores de campo;

Organização da Cuidados integrais em saúde
Assistência
sexual e reprodutiva nos
Territórios de Atenção
integrada à Saúde

Organização da Promoção da Saúde à Infância
Assistência
e Adolescência com Doença
Crônica e/ou Deficiência: uma

Claudia
Bonan Janotti
e Katia
Silveira (3),
IFF/Departam
ento de
Ensino
Martha
Cristina
Nunes

- Metodologia de construção dos indicadores de avaliação sexual e reprodutiva em conjunto com os
trabalhadores do TEIAS-Escola Manguinhos;
- Matriz de avaliação da atenção à saúde sexual e reprodutiva realizada pelo TEIAS-Escola Manguinhos.

- Diagnóstico das crianças e adolescentes que estão vivendo em condições crônicas de saúde no
território de Manguinhos;
- Avaliação do processo de trabalho dos agentes de saúde (ACS e profissionais das equipes) sobre o
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cartografia dos sujeitos e ações
envolvidos para construção de
uma interlocução entre a
atenção básica e a atenção
terciária de média e alta
complexidade
Organização da Modelo de serviços
Assistência
farmacêuticos aos pacientes
portadores de diabetes
mellitus: dispensação e
seguimento
farmacoterapêutico
Ambiente

Moreira
trabalho com as crianças e adolescentes com condições crônicas e suas famílias (dificuldades,
(2), IFF/
demandas, ações realizadas, entendimentos sobre suas formas de comunicação e expressão);
Departament - Elaboração de um Modelo de Atenção a Condição Crônica de Crianças e Adolescentes.
o de Pediatria

Vera Lúcia
Luiza (3),
ENSP/NAF

- Metodologia de construção de um modelo para os serviços farmacêuticos para portadores de diabetes
mellitus;
- Construção de indicadores de avaliação do modelo de serviços farmacêuticos existente no TEIAS-Escola
Manguinhos.

Contribuições para um
Paulo Bruno
diagnóstico socioambiental em (6), ENSP/
Manguinhos
DSSA

- Contribuições para um diagnóstico socioambiental em Manguinhos;

Participação
Social

Internet & Saúde: Um novo
desafio para a Rede PDTSPTEIAS

(Links validados de sites com informações sobre saúde)

Participação
Social

Teias Escola-Manguinhos,
desenvolvimento de um
espaço de intervenção e
integração de iniciativas de
inovação das práticas: do
cuidado, da gestão
participativa, do ensino e da
pesquisa em saúde.
Qualificação para Gestão
Participativa no SUS

Participação
Social

André de
Faria Pereira
Neto (7),
ENSP
/CSEGSF
Antonio
Henrique A.
de Moraes
Neto (8),
IOC/LITEB

- Resultado e registro das estórias de campo e adaptação metodológica;
- Mapas com informações ambientais.

- Curso com temas de saúde para a comunidade de Manguinhos;
- Manual orientador sobre como montar um Curso com temas de saúde para população moradora de
território vulnerável.

Valéria C. G. - Curso de qualificação de conselheiros de saúde;
de Castro (4), - Manual orientador sobre como montar um curso de qualificação de conselheiros de saúde em
EPSJV /
território vulnerável.
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LABGESTÃO
Participação
Social e
Ambiente
Participação
Social e
Educação

Participação
Social

Participação
Social

Participação
Social

Ambiente e
Saúde

Produção, circulação e
apropriação de conhecimento
para a promoção da saúde e a
justiça ambiental
Tecendo Redes por um Planeta
Terra Saudável – Polo
Manguinhos

Ciência, Saúde e desenvolv.
Local: estrat. de promoção da
saúde com ciência e arte
potencializando tecnolog.
sociais aplicadas a diferentes
territórios abordados na
missão da Fiocruz
Tecendo considerações a
respeito do morar e da
moradia em Manguinhos – a
arte e a história da
(re)invenção do espaço urbano

Participação e
Intersetorialidade:
desenvolvimento de
estratégias locais para a
Promoção da Saúde no Teias
Escola Manguinhos
Enfoque Ecossistêmico em
Saúde – TEIAS Manguinhos

Fatima
Pivetta
(14), ENSP/C
ESTEH/LTM
Maria das
Mercês
Navarro (3),
COC/Museu
da Vida
Tania C. de
Araújo-Jorge
(4), IOC/LITEB

Maleta de ferramentas para serem usadas na comunidade em fóruns de participação social, escolas,
gestores, etc.

Tania Maria
Dias
Fernandes
(3), COC /
Departament
o de
Pesquisa
Mayalu
Matos (7),
ENSP/ACS

Clipes:
- um abordando questões teóricas sobre história e história oral, direcionado aos técnicos da Atenção
Básica;
- outro aplicando as questões teóricas na análise de uma das temáticas em debate no projeto sobre o
morar em Manguinhos.

Protótipo de jogo educativo com a temática da Rede PDTSP-Teias.

Metodologia da Dialogia do Riso aprimorada para ser aplicada em Manguinhos.

- Avaliação do comitê gestor intrasetorial e das demais instancias participativas no território;
- Sistematização do processo de articulação dos atores em diferentes fóruns para fortalecimento
Participação Social
- Manual de Orientação aos gestores para desenvolvimento de Modelo de Governança, entendido como
uma Tecnologia Social de Saúde

Carlos
Sistematização das informações científicas das pesquisas desenvolvidas na Rede PDTSP-TEIAS, de forma
Machado
sintetizada e com uma linguagem acessível aos diferentes grupos populacionais, principalmente os
Freitas, ENSP atores locais de Manguinhos, com base na metodologia da Abordagem Ecossistêmica em Saúde
/Cesteh

23

Referências Bibliográficas
1 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Diretoria de Articulação
de Redes de Atenção à Saúde. Redes regionalizadas e territórios integrados de atenção à
saúde – TEIAS. A estratégia: pressupostos, componentes e diretrizes, 2009, 46p
(Proposta de ocumento para debate).
2 Organização Pan-Americana da Saúde. Inovação nos sistemas logísticos : resultados
do laboratório de inovação sobre redes integradas de atenção à saúde baseadas na APS.
OPAS; Ministério da Saúde; CONASS; CONASEMS, Eugênio Vilaça Mendes (coord.).
Brasília : Organização Pan-Americana da Saúde, 2010.
3Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Belo Horizonte: Escola de Saúde Pública de
Minas Gerais, 2009.
4 Brasil. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 7508 de 28 de junho de 2011.
5 Contrato de Gestão n.º 02/2009, de 01 de dezembro de 2009. Contrato que entre si
celebram o município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal da
Saúde e Defesa Civil – SMSDC e FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico em Saúde, com vistas à regulamentação do desenvolvimento
das ações e serviços de saúde no âmbito do território integral de atenção a saúde
(TEIAS)
de
Manguinhos.
Disponível
em
http://200.141.78.79/dlstatic/10112/1227052/DLFE227316.pdf/FIOTEC0900499209.pdf
6 Schincariol I (2010). Saúde em Construção. Iniciativa Teias leva atenção integrada e
inovação para Manguinhos. Revista de Manguinhos (p. 32-3).
7 Magalhães R & Bodstein R (C&SC 2009). Avaliação de iniciativas e programas
intersetoriais em saúde: desafios e aprendizados. Ciência e Saúde Coletiva 2009.
8 Schincariol I (2010). Saúde em Construção. Iniciativa Teias leva atenção integrada e
inovação para Manguinhos. Revista de Manguinhos (p. 32-3).
9 Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio
Arouca (ENSP). Informe 03 jan 2011. Teias-Escola Manguinhos busca mais qualidade
em
2011.
Disponível
em:
http://www.ensp.fiocruz.br/portalensp/informe/materia/index.php?origem=8&matid=23989. Acesso em 03 fev 2011.
10 Schincariol I (2010). Saúde em Construção. Iniciativa Teias leva atenção integrada e
inovação para Manguinhos. Revista de Manguinhos (p. 32-3).
11 Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio
Arouca (ENSP). Informe 03 jan 2011. Teias-Escola Manguinhos busca mais qualidade
em
2011.
Disponível
em:
http://www.ensp.fiocruz.br/portalensp/informe/materia/index.php?origem=8&matid=23989. Acesso em 03 fev 2011.
12 Morel, C. M; Serruya, S. J; Penna, G. O; Guimarães, R. Co-authorship Network
Analysis: A Powerful Tool for Strategic Planning of Research, Development and
Capacity Building Programs on Neglected Diseases. 2009.

24

