Rede PDTSP-TEIAS (junho de 2010 a dezembro de 2012)
Coordenação: Isabela Soares Santos.
Coordenação Adjunta: Roberta Argento.

Objetivo: desenvolver e avaliar experiências que constituam um modelo de gestão de

TEIAS/ Redes de atenção à 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.

A Rede PDTSP-TEIAS se iniciou 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. 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 em resposta à busca ativa de temas que não
constavam entre as propostas recebidas, totalizando 34 Cartas de Interesse, com
pesquisadores-coordenadores de diferentes unidades.
Ao longo do processo de trabalho em Rede foram reorganizadas as atividades, revistas
as metodologias e os produtos, e também redefinidos os projetos dos pesquisadores.
Alguns reviram sua disponibilidade ou adequação da proposta e, ou saíram da Rede ou
ajustaram a contribuição com seu conhecimento para a Rede e não mais
exclusivamente para uma pesquisa específica. Outros se agruparam. Com isso, a Rede
PDTSP-TEIAS passou de 34 para 14 grupos de pesquisa. (link para 34 grupos) e (link para
Produtos)
A Rede contou com um Comitê-Gestor com expectativa de uma atuação diretiva e
facilitadora, cuja composição precisou ser modificada algumas vezes em busca de seu
aprimoramento. (link para membros do comitê gestor)
Foi desenvolvido um modelo de trabalho em rede, com atuação colaborativa dos
projetos participantes, Comitê Gestor e Coordenação. O produto final resultou de uma
proposta coletiva de aprimoramento de cada projeto ao longo da atuação da Rede, o
que não eximiu cada coordenador de projeto de responsabilidade sobre os seus
próprios resultados. Essa metodologia ampliou o prisma de interface de cada projeto e
permitiu a elaboração de propostas coletivas que resultaram do trabalho colaborativo
das equipes, consideradas as expertises de cada pesquisador. Assim, o produto final da
Rede não resultou meramente da somatória de projetos de cada Carta de Interesse.

Devido ao caráter dinâmico, peculiar desta rede de trabalho, que fez com que os

projetos iniciais tenham se integrado e se transformado ao longo de seu
desenvolvimento, foi elaborado um Termo de Compromisso entre cada um dos
pesquisadores que participaram da “Chamada para Carta de Interesse da Rede PDTSPTeias” e a Coordenação do PDTSP. Neste, foram registrados os produtos a serem
entregues por cada grupo de pesquisa participante. (link para TCs)
Para facilitar a operacionalização da Rede, foram constituídos grupos de trabalho
específicos que possuíam expertises para apoio e referência. Os consultores atuaram, a
partir do conhecimento técnico especializado, junto aos dos pesquisadores e em
conjunto com a coordenação da Rede, apoiando o andamento dos trabalhos com a
garantia da qualidade científica necessária. Atuaram também na articulação e
integração das propostas de trabalho dos pesquisadores e na institucionalização das
atividades e dos produtos. (link para GTs)
Essa metodologia possibilitou que diversos produtos individuais, ou seja, referente à
cada grupo de pesquisa, tenham se tornado coletivos e elaborados em nome da Rede,
por pesquisadores de uma ou mais unidades da Fiocruz, com transparência e
publicidade do processo de elaboração, da metodologia e dos resultados. Isto só foi
possível através de uma reavaliação das propostas de trabalho dos pesquisadores da
Rede em conjunto com a demanda da gestão. Os consultores, não foram executores de
pesquisa na Rede, mas sim referência nos temas de trabalho e aceitaram contribuir com
seu conhecimento técnico na coordenação de grupos de trabalhos, propondo e
adequando metodologias e definições teórico-conceituais dos projetos. Estes
colaboradores trabalharam, pela crença no maior potencial de um trabalho
institucionalizado pela Fiocruz, coletivo e pudesse ser disponibilizado para a
comunidade científica, gestores de governo e população quando finalizado.
Modelo de trabalho da Rede.

As atividades desenvolvidas compõe o produto final de tecnologias aprimoradas ou
desenvolvidas para TEIAS ou Redes Integradas de Atenção à Saúde, como o Modelo de
Gestão para os demais TEIAS a nível nacional, por meio de relatórios de atividades,
desenvolvimento de ações e eventos e cadernos de apoio ao gestor do TEIAS, com
experiências e tecnologias desenvolvidas no território de Manguinhos.
Foram financiados eventos, diárias e passagens aéreas, hora-aula, transcrições,
equipamentos e bolsas de pesquisa.

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.
Os coordenadores de grupo de pesquisa computaram seu trabalho na sua produção
como servidores da Fiocruz e tiveram disponibilidade de bolsistas pagos por intermédio
da Fiotec para compor sua equipe sempre que justificada a necessidade.
A Rede PDTSP TEIAS se organizou em 14 projetos de pesquisas (link para Projetos =
mesmo link para Produtos)
A Rede se encerrou em dezembro de 2012 e os produtos estão previstos para serem
entregues ao longo de 2013. (Link pra Produtos)
Está sendo elaborada uma publicação final da Rede com as metodologias de trabalhos
exitosas desenvolvidas com a Rede que tem como público-alvo ACS (Agentes
Comunitários de Saúde), gestores e demais profissionais de saúde de Atenção Primária
à Saúde.
Além da publicação, outros importantes desdobramentos estão sendo desenvolvidos
em parceria com pesquisadores que são referência no tema, entre eles Avaliação do
Teias-Escola Manguinhos (parceria com Zulmira Hartz, referência em avaliação de
sistemas e serviços de saúde), Avaliação da Rede PDTSP-Teias (parceria com Ana
Figueiró e Marly Cruz/Ensp, referências em avaliação de programas), Tabwim e Tabnet
para divulgar informações do Inquérito Condições de Vida e Saúde e Uso de Serviços de
Saúde no território do TEIAS-Escola Manguinhos (parceria com Claudia Risso/Datasus,
referência em Tabwim), Geoprocessamento inquérito Condições de Saúde e de Vida
(Monica Magalhães e Roberta Argento/Labgeo-Icit, referência em geoprocessamento),
Linkage SIAB/Alert x BD Inquérito Condições de Saúde e de Vida (Marilia
Carvalho/Procc, com apoio de Claudia Medina, referência em linkage), Análise do
financiamento e uso de serviços saúde Manguinhos (Isabela Santos, Silvia Porto/Ensp,
referências em

financiamento, Francisco Viacava/Icict, referência em pesquisas

nacionais e Isabella Koster/Teias), Promoção da Saúde à Infância e Adolescência com
Doença Crônica e / ou com Deficiência: uma cartografia dos sujeitos e ações envolvidos
para construção da atenção à saúde no TEIAS-Escola Manguinhos (Martha Moreira/IFF).

Link para 34 grupos:

Relação de Cartas de Interesse com propostas de Trabalho para a Rede PDTSPTEAIS, 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
José Cerbino
IPEC/Lab. de doenças
e os padrões de adoecimento na população da área do
Neto
Febris Agudas
TEIAS de Manguinhos, propondo metodologia de
Fatima Pivetta

vigilância em saúde integrando a ESF e o controle de
endemias
Ligia Giovanella

ENSP/NUPES/DASP/ENSP

Martha Cristina
Nunes Moreira

IFF/Deptº de Pediatria Programa Saúde & Brincar

Maurício
Monken

Integração da Rede Assistencial
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

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
ENSP/Núcleo de Assistência
Assistência Farmacêutica no TEIAS
Luiza
Farmacêutica

Link para Produtos:

Relação dos produtos da Rede PDTSP-TEIAS acordados com os grupos de pesquisa nos Termos de Compromisso, dezembro de 2012.

Principal
Tema

Título da Pesquisa

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

Coordenador da
Proposta, Nº de
profissionais da
equipe e Unidade
do coordenador

Marília Sá de
Carvalho (10),
PROCC

Organização Cuidados integrais em
Claudia Bonan
da
saúde sexual e reprodutiva Janotti e Katia

Produtos

- Questionário elaborado a partir das grandes pesquisas nacionais já
existentes, e validada com moradores de território vulnerável;
- 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;
- Mapas analógicos atualizados da área e com apoio dos entrevistadores de
campo.

- Metodologia de construção dos indicadores de avaliação sexual e
reprodutiva em conjunto com os trabalhadores do TEIAS-Escola

Assistência

nos Territórios de Atenção
integrada à Saúde

Promoção da Saúde à
Infância e Adolescência
com Doença Crônica e/ou
Deficiência: uma
Organização cartografia dos sujeitos e
da
ações envolvidos para
Assistência construção de uma
interlocução entre a
atenção básica e a atenção
terciária de média e alta
complexidade
Modelo de serviços
farmacêuticos aos
Organização
pacientes portadores de
da
diabetes mellitus:
Assistência
dispensação e seguimento
farmacoterapêutico

Ambiente

Silveira (3),
IFF/Departamento
de Ensino

Manguinhos;
- Matriz de avaliação da atenção à saúde sexual e reprodutiva realizada pelo
TEIAS-Escola Manguinhos.

Martha Cristina
Nunes Moreira
(2), IFF/
Departamento de
Pediatria

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

- Metodologia de construção de um modelo para os serviços farmacêuticos
para portadores de diabetes mellitus;
- Construção de indicadores de avaliação do modelo de serviços
Vera Lúcia Luiza (3), farmacêuticos existente no TEIAS-Escola Manguinhos.
ENSP/NAF

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

- Contribuições para um diagnóstico socioambiental em Manguinhos;
- Resultado e registro das estórias de campo e adaptação metodológica;
- Mapas com informações ambientais.

Internet & Saúde: Um novo
Participação
desafio para a Rede PDTSPSocial
TEIAS
Teias Escola-Manguinhos,
desenvolvimento de um
espaço de intervenção e
Participação integração de iniciativas de
Social
inovação das práticas: do
cuidado, da gestão
participativa, do ensino e
da pesquisa em saúde.

André de Faria
Pereira Neto (7),
ENSP /CSEGSF

Antonio Henrique
A. de Moraes Neto
(8), IOC/LITEB

- 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.

Participação Qualificação para Gestão
Social
Participativa no SUS

Valéria C. G. de
Castro (4), EPSJV /
LABGESTÃO

- Curso de qualificação de conselheiros de saúde;
- Manual orientador sobre como montar um curso de qualificação de
conselheiros de saúde em território vulnerável.

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

Fatima Pivetta (14), Maleta de ferramentas para serem usadas na comunidade em fóruns de
ENSP/CESTEH/LTM participação social, escolas, gestores, etc.

Participação Tecendo Redes por um
Social e
Planeta Terra Saudável –
Educação
Polo Manguinhos

Maria das Mercês
Navarro (3),
COC/Museu da
Vida

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

Ciência, Saúde e desenvolv.
Participação Local: estrat. de promoção Tania C. de Araújo- Metodologia da Dialogia do Riso aprimorada para ser aplicada em
Social
da saúde com ciência e
Jorge (4), IOC/LITEB Manguinhos.
arte potencializando

tecnolog. sociais aplicadas
a diferentes territórios
abordados na missão da
Fiocruz
Tecendo considerações a
respeito do morar e da
Participação moradia em Manguinhos –
Social
a arte e a história da
(re)invenção do espaço
urbano
Participação e
Intersetorialidade:
Participação desenvolvimento de
Social
estratégias locais para a
Promoção da Saúde no
Teias Escola Manguinhos
Ambiente e
Saúde

Tania Maria Dias
Fernandes (3), COC
/ Departamento de
Pesquisa

Mayalu Matos (7),
ENSP/ACS

Carlos Machado
Enfoque Ecossistêmico em
Freitas (2),
Saúde – TEIAS Manguinhos
ENSP/Cesteh

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

Link para Comitê Gestor:

Membros do Comitê Gestor da Rede PDTSP-Teias, 2012
1. Ana Rabello: Coordenadora do PDTSP
2. Isabela Soares Santos: Coordenadora da Rede PDTSP-TEIAS
3. Elyne Montenegro Engstrom: Gerente do TEIAS-Escola Manguinhos. Suplente:
Vanessa
4. Valcler Rangel - Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde
Suplente: Annibal Amorim
5. Ana Feitosa: representante da DIPLAN. Suplente: Claudia Andrade
6. Hugo Fagundes: Coordenador da Área Programática 3.1/SMSDC-Rio de Janeiro
(indicado por Daniel Soranz, Subsecretário de Atenção Primária, Vigilância e
Promoção de Saúde da SMSDC do Rio de Janeiro). Suplente: Lícia Lupi
7. Alex Simões (gerente TEIAS). Suplente: Isabella Koster (apoiadora)
8. um Agente Comunitário
9. Cristóvam Barcellos: consultor (ICICT). Suplente: Monica Magalhães
10. Paulo Sabroza: consultor (ENSP)
11. 11. José Leonídeo: consultor (Coordenação de Cooperação Social da Presidência
da Fiocruz. Suplente: Mayalu Matos e Rosane Marques
12. Marília Sá: consultora (PROCC)

Link dos GTs:
Os grupos de trabalho e os referidos expertises foram:


Informação e Geoprocessamento: Coordenação de Christovam Barcellos e
Monica Magalhães (ICICT), apoio operacional de Roberta Argento Goldstein
(PDTSP). Realiza a organização e o geoprocessamento das diversas informações
ambientais, geográficas, sociais e de saúde, incluindo o inquérito sobre
Condições de Saúde e Utilização de Serviços de Saúde no território de
Manguinhos.



Pesquisa de Campo: Coordenação de Marília Sá Carvalho (PROCC, Presidência).
Realiza o Inquérito sobre Condições de Saúde e Utilização de Serviços de Saúde
no território de Manguinhos e a relação deste com as demandas dos
pesquisadores da Rede. O inquérito vem sendo realizado desde o início de 2012.
A partir desta pesquisa buscou-se agregar o máximo possível de informações
demandadas pelos pesquisadores da Rede, ao mesmo tempo em que se
constituiu um questionário com base em perguntas validadas, sobretudo da
PNAD/IBGE e da PNS, o qual pode vir a ser novamente usado em Manguinhos
para o diagnóstico das condições de saúde e de vida e o monitoramento de
ações locais. O questionário foi elaborado com apoio de diversos outros
pesquisadores da Fiocruz com expertise no tema.



Participação Social: Coordenação de José Leonídeo (Coordenação de
Cooperação Social, Presidência Fiocruz) e apoio operacional de Mayalu Matos e
Rosane Marques (Assessoria de Cooperação Social, ENSP). Esta linha de trabalho
articula as atividades e acontecimentos relacionados à participação social com
os diferentes atores envolvidos com as questões do território e pesquisadores
da Rede e com os setores e instâncias de participação no TEIAS-Escola
Manguinhos.



Atenção à Saúde: Coordenação de Isabella Koster (CFVV, TEIAS-Escola
Manguinhos). O grupo desenvolve pesquisas e atividades em conjunto com
profissionais de saúde e da gestão do TEIAS, para um aprimoramento dos fluxos
e procedimentos das mesmas que leve à melhoria na organização do sistema de
saúde como um todo.

