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Apresentação

os termos de Cooperação (tC) e seus respectivos termos de ajuste reorientados, redimensionados e 
adequados às prioridades e modalidades definidas na estratégia de Cooperação técnica da opAs/oMs 
com o Brasil 2008-2012 e nas prioridades do governo brasileiro refletem a cooperação técnica realizada 
de forma conjunta, programada e participativa entre o Ministério da saúde do Brasil (e as instituições a 
ele vinculadas) e a opAs/oMs  

A execução eficiente das atividades e ações programadas nos tC contribuem para o alcance dos obje-
tivos estratégicos e indicadores definidos no plano de trabalho Bianual da organização e dos focos de 
ação e metas definidos pelo Ministério de saúde 

em 2010, a cooperação técnica por meio de tC gerou 4 183 produtos técnicos elaborados a partir de 
contratos de pessoa física, jurídica e de cartas-acordo, os quais possuem relevância para o desenvolvi-
mento do sistema Único de saúde no país 

TERMOS DE COOPERAÇÃO Nº PRODUTOS

TC 08 Capacitação Técnico-Gerencial em Saúde 69
TC 11 Erradicação do Aedes-Aegypti 11
TC 14 Rede Interagencial de Informações para a Saúde 36
TC 15 Reestruturação Estratégica e Melhoria da Gestão do MS 30
TC 23 Promoção, Aperfeiçoamento e Difusão das Atividades do CNS 47
TC 24 Assistência Farmacêutica 250
TC 32 Prevenção e Controle da Tuberculose 108
 TC 35 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 904
TC 37 Reorganização do Sistema Nacional de Vigiância Sanitária 29
TC 38 Engenharia de Saúde Pública e Capacitação de RH 383
TC 39 Qualificação da Gestão Descentralizada do SUS 48
TC 41 Saúde Internacional 64
TC 42 Qualificação da Saúde Suplementar 7
TC 43 Desenvolvimento e Organização dos Sistemas e Serviços de Saúde 294
TC 44 Política de Gestão Estratégica e Participativa do SUS 141
TC 45 Economia da Saúde 63
TC 47 Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Tecnologia em Saúde 369
TC 49 Saúde da Família, Alimentação e Nutrição 433
TC 50 Qualidade do Sistema Único de Saúde – QUALISUS 285
TC 51 Política Nacional de Sangue 6
TC 52 Planejamento Estratégico do SUS no Estado de São Paulo 6
TC 53 Cooperação Técnica descentralizada à SESAB (Bahia) 101
TC 54 Rede Câncer - Mais Impacto (INCA) 53
TC 56 Vigilância, Promoção e Prevenção em Saúde 63
TC 57 Gestão da Educação e do Trabalho no SUS 125
TC 58 Fortalecimento Institucional da AISA/MS 58
TC 59 Complexo Econômico Industrial da Saúde 173
TC 61 Apoio ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – Conasems 11
TC 62 Prevenção e Controle da Dengue no contexto da Gestão Integrada 16
TOTAL: 4.183 PRODUTOS EM 2010
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A partir dessa lista, foram realizadas análises junto às contrapartes do Ministério da saúde e seus 
institutos para selecionar os 638 produtos prioritários, os quais poderão ser publicados e divulgados por 
meio da Biblioteca Virtual em saúde e das páginas web da opAs/oMs e das contrapartes  

TERMOS DE COOPERAÇÃO Nº PRODUTOS PRIORITÁRIOS

TC 08 Capacitação Técnico-Gerencial em Saúde 12

TC 14 Rede Interagencial de Informações para a Saúde 13

TC 23 Promoção, Aperfeiçoamento e Difusão das Atividades do CNS 04

TC 24 Assistência Farmacêutica 07

TC 32 Prevenção e Controle da Tuberculose 01

TC 35 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 243

TC 38 Engenharia de Saúde Pública e Capacitação de RH 65

TC 41 Saúde Internacional 32

TC 42 Qualificação da Saúde Suplementar 04

TC 43 Desenvolvimento e Organização dos Sistemas e Serviços de Saúde 15

TC 44 Política de Gestão Estratégica e Participativa do SUS 03

TC 47 Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Tecnologia em Saúde 26

TC 49 Saúde da Família, Alimentação e Nutrição 32

TC 50 Qualidade do Sistema Único de Saúde – QUALISUS 44

TC 52 Planejamento Estratégico do SUS no Estado de São Paulo 04

TC 53 Cooperação Técnica descentralizada à SESAB (Bahia) 07

TC 54 Rede Câncer - Mais Impacto (INCA) 05

TC 56 Vigilância, Promoção e Prevenção em Saúde 78

TC 57 Gestão da Educação e do Trabalho no SUS 21

TC 59 Complexo Econômico Industrial da Saúde 16

TC 61 Apoio ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – Conasems 04

TC 62 Prevenção e Controle da Dengue no contexto da Gestão Integrada 02

TOTAL 638

no contexto da Gestão do Conhecimento, Informação e Comunicação e da gestão integrada das ati-
vidades de cooperação desenvolvidas entre a opAs/oMs e o Ministério da saúde esperamos contribuir 
com a gestão do conhecimento em saúde pública tanto para as instâncias do sistema Único de saúde 
brasileiro quanto para os demais países das Américas 

Diego Victoria
representante da opAs/oMs no Brasil
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Gabinete da Representação

Unidade Técnica de Gestão do Conhecimento e Comunicação

TC 14
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

1 BR/CNT/1001511 ANDREA MARIA SILVEIRA Documento técnico contendo a análise de situação e tendências da violência 
institucional no Brasil

2 BR/CNT/1001224 ELZA MACHADO DE MELO Documento técnico contendo a análise de situação e tendências das violências 
interpessoais no Brasil.

3 BR/CNT/1001043 GABRIELLE ALVES PALERMO 
CAVALCANTE

Relatório final do projeto contendo a descrição metodológica e as considerações e 
recomendações, referentes às estimativas populacionais dos municípios por sexo e 
idade para o período de 2001 a 2011. 

4 BR/CNT/1000147 GISAH CAMPELLO DE 
VASCONCELLOS

Tradução da metodologia utilizada pelo Canadian Institute for Health Information 
(CIHI) composto por 24.369 palavras, para a língua portuguesa.

5 BR/CNT/1000058 GISELLE HENTZY MORAES Revisão e adptação da versão em português dos Módulos de Princípios de 
Epidemiologia para o Controle de Enfermidades (MOPECE). 

6 BR/CNT/1001333 GISELLE HENTZY MORAES Relatório sobre o processo de elaboração do 2º Informe de Situação e Tendências 
sobre “Violência e Saúde” e Relatório sobre o desenvolvimento da experiência-piloto 
da RIPSA em cinco estados. 

7 BR/CNT/1001184 JOAO BAPTISTA RISI JUNIOR Relatório da reunião da Secretaria Técnica da RIPSA e Planejamento Operacional 
de Produtos referentes ao mês de novembro de 2010 elaborados; Documento de 
avaliação do funcionamento da RIPSA contendo propostas para aperfeiçoamento de 
mecanismos futuros.

8 BR/CNT/1001299 MARCIO DENIS MEDEIROS 
MASCARENHAS

Documento técnico contendo a análise de situação e tendências da violência contra a 
pessoa idosa no Brasil.

9 BR/CNT/1001273 MARIA CECILIA DE SOUZA MINAYO Documento técnico contendo a análise de situação e tendências da violência 
autoprovocada no Brasil.

10 BR/CNT/1001151 MARIA IGNES COSTA MOREIRA Documento técnico contendo a análise de situação e tendências da violência contra a 
criança e o adolescente no Brasil.

11 BR/CNT/1001154 ROBERTO VICTOR PAVARINO FILHO Documento técnico contendo a análise de situação e tendências da violência causada 
pelo trânsito no Brasil.

12 BR/CNT/1001155 ROSANE APARECIDA MONTEIRO Documento técnico contendo a análise de situação e tendências de um conjunto 
de causas específicas de violências e acidentes no Brasil, relacionadas a quedas, 
afogamentos e ferimentos.

13 BR/CNT/1001280 VILMA SOUSA SANTANA Documento técnico contendo a análise de situação e tendências da violência no 
trabalho no Brasil.
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Unidade Técnica de Medicamentos, Tecnologia e Pesquisa em Saúde

TC 24
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

1 BR/CNT/1000216 ERIKA BARBOSA CAMARGO Análise e estruturação dos problemas identificados na consulta dos especialistas 
priorizados por área do conhecimento, incluindo a assistência farmacêutica.

2 BR/CNT/1001496 GILVANIA MELO PINTO ROCHA Proposta de sistematização das atividades a serem desenvolvidas pelo Grupo 
de Trabalho de Disseminação da Informação da Rede Brasileira de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde - REBRATS.

3 BR/CNT/1000364 JENNIFER BRAATHEN SALGUEIRO Análise dos resultados apresentados no Seminário de Avaliação Final de Pesquisas 
apoiadas pela Chamada Pública de Apoio à Investigação sobre Assistência 
Farmacêutica 2009 - análise dos aspectos bioéticos.

4 BR/CNT/1001857 JOE MILTON CORDOVA 
BOCANEGRA

Analise dos processos recebidos pela Comissão de Incorporação de Tecnologias 
protocolizada por demandante externo no ano de 2010 - parte final.

5 BR/CNT/1000039 LUCIANE CRUZ LOPES Revisão técnica dos pareceres de medicamentos alterados na Rename. Documento 
contendo os pareceres de inclusão, alteração e manutenção de medicamentos da 
Rename revistos quanto à adequação técnica da pergunta gerada quando de sua 
elaboração e quanto às normas técnicas de redação.

6 Análises de solicitações de alteração da Rename provenientes de laboratórios e 
indústrias farmacêuticas. Documento contendo as análises das 28 solicitações de 
alteração da Rename provenientes dos laboratórios farmacêuticos.

7 BR/CNT/1001486 MARGE TENORIO Diretrizes para acompanhamento e avaliação (A&A) dos Projetos Financiados pelo 
DECIT/SCTIE/MS, fomentados em 2006 em parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

TC 47
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

1 BR/CNT/1001970 RICARDO CHIAPPA Documento técnico contendo a identificação e quantificação das demandas 
judiciais de medicamentos necessários ao tratamento da osteoporose, solicitadas ao 
Departametno de Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos, por Região do 
país, no período de julho de 2009 a julho de 2010, considerando os medicamentos 
requeridos frente aos disponibilizados pelos Componentes de Medicamentos da 
Assistência Farmacêutica.

2 BR/CNT/1001811 JULIO CESAR VERNEQUE LACERDA Documento técnico contendo análise epidemiológica descritiva dos registros de 
notificação individual contidas no Sinan entre 2007 e 2010 nos municípios de 
fronteira situados na Amazônia Legal.

3 BR/CNT/1001616 LUCI FABIANE SCHEFFER MORAES Documento técnico com dados quali-quantitativos sobre o perfil sociodemográfico 
dos idosos brasileiros cadastrados no Programa Saúde do Idoso atendidos pelo SUS 
e mapeamento quantitativo das pesquisas financiadas pela Secretaria da Ciência e 
Tecnologia.

4 BR/CNT/1001635 MARIA ADELAIDE MILLINGTON Avaliação e construção de documento técnico contendo análise de dados sobre 
aspectos epidemiológicos da meningite criptocócica no Brasil.

5 BR/CNT/1001783 RITA DE CASSIA LOURENÇO Análise e construção de documento técnico contendo pesquisa descritiva sobre as 
informações contidas nos Cadernos de Informação de Saúde para os 121 municípios 
situados na Região de fronteira. 

6 BR/CNT/0901280 ALINE SILVEIRA SILVA Parecer técnico-científico sobre o uso do Imatinibe para Leucemia linfoblástica aguda 
com cromossomo Philadelphia positivo (LLA Ph+).

7 Parecer técnico-científico sobre o uso de sistema de terapia de feridas para 
fechamento de feridas a vácuo.

8 Parecer técnico-científico sobre o uso da associação de EDTA + Minociclina como Selo 
de Catéter (CATH - SAFE) para tratamento e prevenção de infecções relacionadas a 
cateteres e anti - biofilme.

9  Parecer técnico-científico sobre o uso de Barreira Mecânica para Feridas (Bionext 
Curativos) para tratamento de feridas agudas ou crônicas, úlceras venosas e diabéticas 
e queimaduras de 2º grau.

10 BR/CNT/0901376 FERNANDA DE OLIVEIRA 
LARANJEIRA

Parecer técnico sobre levantamento de experiências bem-sucedidas de redução da 
mortalidade infantil.

11 Parecer técnico sobre a eficácia e a utilidade do teste para diagnóstico sorológico para 
doença célica, para apoio à incorporação racional no sistema de saúde.
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TC 47
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

12 BR/CNT/0901340 PRISCILA GEBRIM LOULY Parecer técnico sobre eficácia e segurança do adefovir comparado à lamivudina no 
tratamento de hepatite B crônica.

13 Parecer técnico sobre o uso de insulina de ação intermediária com perfil bifásico no 
tratamento do diabete melitus tipo 2.

14 BR/CNT/1000955 FLÁVIA CRISTINA RIBEIRO 
SALOMON

Relatório descritivo - analítico sobre o uso da vacina meningocócia C conjugada a 
CRM 197 para profilaxia da Doença Meningocócia.

15 Relatório descritivo - analítico sobre o uso do Ácido Zoledrônico para o tratamento da 
Osteoporose na Pós - menopausa.

16 Relatório descritivo - analítico sobre o uso do Infliiximabe para o tratamento da 
Retocolite Ulcerativa.

17 BR/CNT/1001591 GABRIELA VILELA DE BRITO Documento técnico contendo uma Avaliação de Tecnologia em Saúde demandada pela 
CITEC mp 5º bimestre de 2010.

18 BR/CNT/1000340 LUIZ HENRIQUE PICOLO FURLAN Parecer técnico-científico sobre o uso do voriconazol no tratamento da aspergilose 
invasiva em pacientes imunocomprometidos.

19 Parecer técnico-científico sobre o uso do exenatida para tratamento diabetes mellitus 
tipo 2.

20 Parecer técnico-científico sobre o uso do lapatinibe no tratamento do câncer de mama 
avançado ou metastático.

21 BR/CNT/1000320 MÁRIO HENRIQUE OSANAI Parecer técnico-científico sobre o uso do Bortezomibe no tratamento de mieloma 
múltiplo com progressão da doença após dois tratamentos anteriores.

22 Parecer técnico-científico sobre o uso do Trastuzumabe no tratamento do câncer de 
mama inicial.

23 Parecer técnico-científico sobre o uso do Trastuzumabe no tratamento do câncer de 
mama metastático.

24 Parecer técnico-científico sobre o uso do Sorafenibe no tratamento de carcinoma 
hepatocelular avançado.

Nº CARTA-ACORDO PRODUTO
1 BR/LOA/0900075 Centro de Estudos e Pesquisa em 

Saúde Coletiva
Relatório final do Sistema de Monitoramento dos Fluxos de Recursos Financeiros 
para a Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde no Brasil (P&D/S): sistematização das 
informações para o período 2000-2005.

2 BR/LOA/0900156 IF -SC - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina

Relatório final do Projeto de Desenvolvimento de Protótipo Eletrônico de Dispensador 
de Preservativos Masculinos.

TC 59
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

1 BR/CNT/1000424 ANA PAULA RECHE CORREA Relatório técnico-analítico do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) - laboratório 
produtor de vacinas e imunobiológicos.

2 Relatório técnico-situacional do laboratório produtor de vacinas e imunobiológicos: 
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-manguinhos)

3 Relatório técnico-situacional do laboratório produtor de vacinas e imunobiológicos: 
Instituto Butantã.

4 Relatório técnico-analítico sobre as ações do Departamento do Complexo Industrial e 
Inovação em saúde junto aos laboratórios produtores de vacinas e imunobiológicos, 
tendo em vista o suprimento de insumos destinados ao Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

5 BR/CNT/1000536 CRISTIANE FREIRE PAMPLONA Proposta de manual técnico para a elaboração de projetos relacionados ao fomento 
do Complexo Industrial da Saúde (CIS).

6 BR/CNT/1000372 ELOAN DOS SANTOS PINHEIRO Análise das flexibilidades existentes na legislação de patentes brasileiras: definindo as 
estratégias para viabilização da produção local de insumos estratégicos à saúde.

7 BR/CNT/1000864 HELENA LUNA FERREIRA Documento técnico contendo subsídios para a promoção de parcerias para a 
produção de medicamentos fitoterápicos pelos Laboratórios Oficiais, com ênfase 
nos medicamentos constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do 
âmbito do Programa Nacional.
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TC 59
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

8 BR/CNT/1001002 KELLEN SANTOS REZENDE Relatório técnico-situacional dos Acordos de Desenvolvimento da Produção firmados 
com os laboratórios públicos para o desenvolvimento e produção dos medicamentos 
e insumos farmacêuticos ativos (IFA) de Tacrolimo (Farmanguinhos); Tenofir (Fundação 
Ezequiel Dias - FUNED); e Rivastigmina (Instituto Vital Brasil - IVB).

9 Relatório técnico contendo processo de revisão e os resultados da portaria nº 978, de 
16 de maio de 2008, que dispõe sobre a lista de produtos estratégicos, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

10 BR/CNT/1000860 KELLI ENGLER DIAS Documento técnico contendo informações sobre os dados dos serviços farmacêuticos 
dos municípios que realizaram o cadastro de adesão ao HÓRUS - Sistema Nacional de 
Gestão de Assistência Farmacêutica Básica/MS, durante o período de dezembro a maio 
de 2010.

11 Documento técnico contendo a descrição do processo de implantação dos municípios-
piloto do HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica Básica/
MS.

12 BR/CNT/1000859 MARIA CARLOTA DE SOUZA PAULA Documento técnico contendo a descrição dos mecanismos de incorporação de 
produtos/medicamentos na área da saúde nos países: Reino Unido, Canadá e 
Austrália.

13 Documento técnico contendo a descrição dos mecanismos de incorporação de 
produtos/medicamentos na área da saúde nos países: França, Japão, Chile e Estados 
Unidos.

14 BR/CNT/1000381 MARCELO MADUREIRA DE 
CARVALHO

Relatório técnico-analítico da parceria com a Fiocruz para desenvolvimento do projeto 
de interferon peguilado.

15 BR/CNT/1001923 ISABEL CRISTINA GUIMARÃES 
PIMENTEL DOS SANTOS

Relatório descritivo-analítico sobre os medicamentos genéricos no Brasil contendo 
histórico, estratégias e perspectivas direcionadas ao desenvolvimento do Complexo 
Industrial da Saúde.

16 BR/CNT/1001574 NADJA NAIRA VALENTE MAYRINK 
BISINOTI

Relatório descritivo-analítico dos resultados alcançados em dois anos de Política de 
Desenvolvimento Produtivo - PDP (2008 - 2010), no âmbito do Programa Complexo 
Industrial da Saúde (CIS).
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UNIDADE TÉCNICA DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE

Unidade Técnica de Políticas de Recursos Humanos em Saúde

TC 08
Nº CARTA-ACORDO PRODUTO

1 BR/LOA/0800005 CASA DE OSWALDO CRUZ/
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Relatório final do Plano de Trabalho para 2008/2009 da Rede de Observatório de 
Recursos Humanos - “Observatório História e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz - 
FIOCRUZ”. 

2 BR/LOA/0800012 FUNDEP - FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Relatório final do Projeto “Curso de Graduação de Medicina: uma análise a partir do 
SINAES” 

3 BR/LOA/0800013 FUNDEP - FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Relatório final do Projeto da Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado em Saúde 
da Rede de Observatório de Recursos Humanos na Saúde - no financiamento para 
desenvolvimento do Plano Diretor do biênio: 2008/2009.

4 BR/LOA/0800073 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO EM SAÚDE

Relatório final do Projeto de Continuidade do projeto da Rede de Observatório 
de Recursos Humanos de Saúde Plano Diretor 2007-09, do NESP/CEAM/UnB 
(Universidade de Brasília).

5 BR/LOA/0900026 FUNDEP - FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Programa de Formação em Supervisão/Tutoria de Projetos de Graduação na Área da 
Saúde com ênfase na integração Instituição de Ensino Superior e Serviço de Saúde no 
âmbito do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 
Ampliado. 

6 BR/LOA/0900042 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA 
DOS ÓRGÃOS - FESO

Relatório final do Projeto do PRÓ-SAÚDE I - FASE II - do Centro Universitário Serra dos 
Órgãos - UNIFESO - Enfermagem. 

7 BR/LOA/0900048 FUNDESTE - FUNDAÇÃO 
UNIVERSITARIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO OESTE

Relatório final do Projeto do PRÓ-SAÚDE I - FASE II - da Universidade Comunitária 
Regional de Chapecó - Faculdade de Enfermagem. 

8 BR/LOA/0900060 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MARINGÁ

Relatório final do Projeto do PRÓ-SAÚDE I - FASE II - da Universidade Estadual de 
Maringá - Faculdade de Odontologia.

9 BR/LOA/0900064 FUNDAÇÃO DE AMPARO E 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
- FADESP

Relatório final do Projeto do PRÓ-SAÚDE I - FASE II - da Universidade Federal do Pará 
- Faculdade de Enfermagem.

10 BR/LOA/0900094 FADEPE - FUNDAÇÃO DE APOIO E 
DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO

Relatório final do Projeto do PRÓ-SAÚDE I - FASE II - da Universidade Federal de Juiz 
de Fora - Odontologia.

11 BR/LOA/0900109 FCPC - FUNDAÇÃO CEARENSE DE 
PESQUISA E CULTURA

PRÓ-SAÚDE I - FASE II - da Universidade Federal do Ceará - Faculdade de Medicina.

12 BR/LOA/0900208 FAPEU - FUNDAÇÃO DE AMPARO 
A PESQUISA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA

Relatório final do Projeto do PRÓ-SAÚDE I - FASE II - da Universidade Federal de Santa 
Catarina - Faculdade de Enfermagem. 

TC 41
Nº CONTRATO PF PRODUTO

1 BR/CNT/1001761.001 ALEXANDRE BERNARDINO COSTA Relatório final de acompanhamento e avaliação do curso a distância de Direito 
Sanitário para Profissionais do Direito, incluindo total de alunos certificados e grau de 
satisfação dos alunos com o curso.

2 BR/CNT/1001282.001 ROSE ELIZABETH CABRAL BARBOSA Documento técnico contendo dados e análises descritivas do perfil - vinculação 
institucional, formação e experiência profissional, origem geográfica, etc - dos alunos 
matriculados no Curso Virtual Gestão das CST/Saúde tendo em vista a descrição da 
demanda pelo curso.

3 BR/CNT/1001245.001 ANTONIA CARMELIA DE 
MENDONÇA BRITO

Relatório de catalogação e indexação de recurso educacionais da ENSP, utilizando o 
vocabulário controlado DECS (Descritos em Ciências da Saúde).

4 BR/CNT/1001431.001 RICARDO ALEXANDRINO GARCIA Documento técnico, em formato de relatório, contendo estudo e definição de técnicas 
de simulação da demanda por médicos para o Estado de Minas Gerais e elaboração 
de funções específicas.

5 Documento técnico, em formato de relatório, contendo estudo e definição de técnicas 
de decomposição das Estimativas estaduais por médicos para os municípios mineiros.

6 BR/CNT/1001306.001 JORGE ESTEVES TEIXEIRA JUNIOR Relatório contendo o levantamento das principais fontes e das diretrizes e protocolos 
clínicos em Atenção Primária à Saúde - APS.

7 Elaboração de Manual preliminar para validação com diretrizes clínicas para edição 
pelo Ministério da Saúde - MS do Paraguai.
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TC 41
Nº CONTRATO PF PRODUTO

8 BR/CNT/1001302.001 ANA LAURA DA ROCHA BASTOS DA 
SILVA BRANDAO

Relatório com o levantamento das principais fontes e das diretrizes e protocolos 
organizacionais em Atenção Primária à Saúde - APS

9 Elaboração de Manual preliminar para validação com diretrizes organizacionais para 
edição pelo MS do Paraguai.

10 BR/CNT/1001078.001 JOAO LUIZ CARVALHO ROCHA DE 
OLIVEIRA

Levantamento das Informações através de entrevistas com os envolvidos nos 
dois macroprocessos. Descrição dos Procedimentos e fluxograma dos processos 
identificados. Elaboração de manual de procedimentos

11 BR/CNT/1000915.001 ROBERTO JORGE FREIRE ESTEVES Documento síntese em espanhol relatando a experiência brasileira no campo das 
políticas de recursos humanos em saúde e seu aporte à transformação no sistema de 
saúde brasileiro.

12 BR/CNT/1000817.001 LIGIA GIOVANELLA Relatório técnico contendo as atividades realizadas para a execução de Unidade de 
aprendizagem III, referente à atividade acadêmica da disciplina: Política de Saúde no 
Brasil, com o módulo: Análise Comparada de Sistemas Nacionais de Saúde. O módulo 
terá como objetivo introduzir o tema da análise do desenvolvimento histórico dos 
sistemas de proteção social em saúde, com os seguintes temas: 
- Política Social e da Saúde. Desenvolvimento histórico dos sistemas de Proteção social 
em Saúde em perspectiva comparada. 
- Modelo bismarckiano: O seguro social de saúde alemão - Desenvolvimento histórico 
e estruturação atual do sistema de serviços de saúde da Alemanha. 
- Modelo beveridgiano - Serviço nacional de proteção social em saúde e estruturação 
atual do sistema de serviços de saúde no Reino Unido. 
- Reformas organizacionais da atenção ambulatorial de primeiro nível em países da 
União Europeia. 
- As reformas dos sistemas de serviços de saúde na América Latina.

13 Elaboração de uma proposta de manual contendo fluxos e responsabilidades da 
equipe para a divulgação das atividades desenvolvidas de modo a contemplar as 
novas mídias da OPAS/OMS (WEB 2.0, web calendar, informativo da TV interna, 
boletim interno, blogs etc.).

14 Elaboração de proposta, com estrutura funcional, que identifique o processo de 
formação de uma rede de relacionamento para a construção do conhecimento e sua 
dinâmica. O documento deve ter como foco a Rede de observatórios de recursos 
Humanos em Saúde (ObservaRH).

15 BR/CNT/1000723.001 TYARA KROPF BARBOSA Documento técnico contendo levantamento da literatura corrente e retrospectiva, 
seleção e descrição bibliográfica (catalogação e indexação) sobre o tema Relações 
Internacionais e Diplomacia em Saúde.

16 Documento técnico contendo levantamento da literatura corrente e retrospectiva, 
seleção e descrição bibliográfica (catalogação e indexação) sobre o tema Cooperação 
Sul-Sul em Saúde no contexto da Comunidade de Países de Língua Portuguesa/CPLP.

17 Documento técnico contendo levantamento da literatura corrente e retrospectiva, 
seleção e descrição bibliográfica (catalogação e indexação) sobre o tema Cooperação 
Sul-Sul em Saúde no contexto da América Latina.

18 BR/CNT/1000714.001 ADA AVILA ASSUNÇÃO Documento técnico contendo Síntese dos principais resultados do inquérito 
Investigação qualitativa condições de trabalho e saúde dos trabalhadores da Saúde 
no Brasil.

19 Documento técnico contendo Revisão textos e leituras Curso Virtual CST/Saúde 
(Versão brasileira)

20 BR/CNT/1000593.001 CARLOS HENRIQUE ASSUNÇÃO 
PAIVA

Relatório técnico contendo sugestões e perspectiva para avaliação do programa 
Internacional de Saúde. 

21 BR/CNT/1000570.001 ROSANA LUCIA ALVES DE VILAR Apresentar dois relatórios correspondentes ao apoio docente na realização do 
Módulo Educação para o Trabalho, do curso CIRHUS no Peru e no Equador, incluindo 
participação docente e assessoria técnica aos monitores/docentes nacionais, 
detalhando: principais problemas e sugestões de ajustes no currículo do módulo/país 
correspondente.



15

UNIDADE TÉCNICA DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE

TC 41
Nº CONTRATO PF PRODUTO

22 BR/CNT/1000567.001 JANETE LIMA DE CASTRO Documento resumido (20 páginas de texto no máximo) que sistematize Projeto 
CIRHUS como exemplo de boa prática para a cooperação técnica, que contemple em 
linhas gerais: 
a) Apresentação do estudo; b) Histórico da forma (antecedentes, políticas, estratégias) 
como o tema foi abordado pelo governo no país; c) a participação da OPAS/OMS no 
processo; d) outros aspectos de relevância. 

23 Apresentar dois relatórios correspondentes ao apoio docente na realização do Módulo 
Gestão do trabalho, do curso CIRHUS no Peru e no Equador, incluindo participação 
docente e assessoria técnica aos monitores/docentes nacionais, detalhando: principais 
problemas e sugestões de ajustes no currículo do módulo/país correspondente.

24 Relatório técnico contendo consolidação de resultados da oficina de Avaliação do 
Projeto CIRHUS e Relatório anual do projeto (síntese das atividades); caracterização 
dos alunos dos cursos (Peru e Equador) realizados entre 2009 e 2010.

25 BR/CNT/1000090.001 SHIRLEY CEDRO RAMOS Relatório de acompanhamento da turma I, do Curso Direito Sanitário a distância para 
profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo 
do curso.

26 BR/CNT/1000060.001 GRAZIELE UMBELINA ALVES 
FERREIRA

Documento técnico em formato de relatório, contendo descrição sobre as distribuições 
teóricas de probabilidade mais utilizadas em modelagem matemática e modelos de 
simulação da dinâmica da força de trabalho em saúde.

27 Documento técnico em formato de relatório, contendo descrição de metodologias 
utilizadas para validação de modelos matemáticos e de simulação, em especial para 
modelos de simulação da força de trabalho em saúde. 

28 BR/CNT/1000057.001 RUBIA GUIMARAES PIANCASTELLI Documento técnico, no formato de relatório, contendo traduções de documentos, 
textos e informações estratégicas relevantes, produzidas durante o ano de 2009, para 
o alinhamento e circulação do conhecimento entre os membros da cooperação.

29 Documento técnico, no formato de relatório, contendo diretrizes para a adaptação do 
planejamento de comunicação desenvolvimento para o projeto Planejamento de Força 
de Trabalho em Atenção Primária a partir de necessidades da comunidade - Projeto 
Consortium, de acordo com as novas diretrizes do Ministério da Saúde para essa 
cooperação.

30 Documento técnico, no formato de relatório, contendo revisão literária sobre o 
uso de diferentes mídias no trabalho de comunicação voltado para a cooperação 
internacional, com produção de resultados aplicáveis e estratégias de uso das 
ferramentas comunicativas pelo Projeto Consortium.

Nº CARTA-ACORDO PRODUTO
1 BR/LOA/0700074 FUB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA
Relatório final do Projeto do Curso de Direito Sanitário à Distância para Membros do 
Ministério Público.

2 BR/LOA/0900199 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLóGICO EM SAÚDE

Projeto de Apoio ao Centro de Saúde Global e Relações Internacionais da Fiocruz.

TC 53
Nº CONTRATO PF PRODUTO

1 BR/CNT/1000291.001 CECIL COELHO JUNIOR Instrumento técnico para diagnóstico das unidades e a correlação entre a capacidade 
instalada e o perfil assistencial dessas unidades da SESAB, por meio impresso e 
eletrônico (banco de dados).

2 BR/CNT/1000728.001 MARIA DE FATIMA BARBOSA DE 
ARGOLO

Relatório técnico contendo estudo sobre avaliação de processos e atividades 
educativas para o apoio ao desenvolvimento de critérios e parâmetros para construção 
de Plano de Trabalho.

TC 57
Nº CONTRATO PF PRODUTO

1 BR/CNT/1001802.001 TACIARA RIBEIRO DOS SANTOS Documento técnico contendo o levantamento e a avaliação dos convênios do 
Programa Nacional de Desenvolvimento Gerencial no SUS no ano de 2009.

2 BR/CNT/1001312.001 ANNA JULIA PEREIRA OLIVEIRA Documento técnico contendo avaliação programática das ações referentes ao Sistema 
Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), implementadas pela SGTES/MS via convênio 
no exercício de 2009.

3 Documento técnico contendo avaliação dos projetos de Agentes Comunitários de 
saúde, firmado pelo Ministério da Saúde, no primeiro semestre de 2010.
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TC 57
Nº CONTRATO PF PRODUTO

4 BR/CNT/1001044.001 ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA Documento técnico versão em português e em espanhol, da cartilha de orientação 
sobre regulação de trabalho de profissionais brasileiros em países do Mercosul; o 
produto também será disponibilizado em versão eletrônica.

5 Documento técnico versão espanhol da publicação brasileira sobre Gestão do trabalho 
em saúde: atribuições e competências; O produto também será disponibilizado em 
versão eletrônica.

6 BR/CNT/1001027 HELOÍSA FERNANDES DE 
MENDONÇA

Documento contendo levantamento e análise das experiências apresentadas pelos 
estados participantes do Curso Nacional de Qualificação de Gestores da Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) a serem apresentados no Seminário SGTES.

7 Documento contendo levantamento e análise das experiências apresentadas pelos 
parceiros do Programa Nacional de Desenvolvimento Gerencial do SUS, apresentados 
no Seminário SGTES.

8 BR/CNT/1000382.002 BEATRIZ DE FARIA LEAO Documento contendo relatório técnico referente à Especificação dos requisitos 
de negócio para a construção do Cadastro Nacional de Núcleos de Telessaúde e 
profissionais que prestam serviços de “Segunda Opinião Formativa”.

9 Documento contendo relatório técnico referente à Especificação dos requisitos 
funcionais e não funcionais do SISTEB, com foco na “Segunda Opinião Formativa”.

10 BR/CNT/1000329 HELOISA FERNANDES DE 
MENDONÇA

Documento técnico contendo análise e acompanhamento da elaboração do material 
institucional sobre Influenza Pandêmica H1N1 2009, pelo NESCON, apoiado pela 
SGTES.

11 Documento técnico contendo levantamento e avaliação das capacitações a serem 
realizadas para a preparação de Recursos Humanos/Multiplicadores referentes ao 
enfrentamento da Influenza Pandêmica H1N1 2009, a ser executada pelo NESCON 
apoiadas pela SGTES.

12 Documento contendo o levantamento das necessidades de capacitação de 
profissionais de nível técnico para o enfrentamento da Influenza Pandêmica (H1N1) 
2009.

13 BR/CNT/1000102 JULIANA PONTES DE BRITO Documento técnico contendo análise dos temas de pesquisa propostos pelos projetos 
selecionados para a 2ª fase do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - 
PET- Saúde, observando semelhanças, afinidades e divergências entre ambos.

14 BR/CNT/1000530.002 AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS Documento técnico contendo sumário de propostas de atividades de fortalecimento 
da Rede Observatório de Recursos Humanos (Rede ObservaRH).

15 Documento técnico contendo propostas para sites de enlace virtual para redes de 
prática e conhecimento em saúde.

16 BR/CNT/1000092 ANA PAULA ABREU BORGES Documento técnico contendo síntese do Seminário Nacional de Urgência e 
Emergência - O olhar da Gestão do Trabalho realizado em Campo Grande no Mato 
Grosso do Sul em novembro de 2009.

17 Documento técnico contendo síntese das reuniões do Comitê Nacional de 
Programação da Saúde do Trabalhador do SUS, que tem por objetivo formular 
propostas das Diretrizes para a Política Nacional de Promoção da Saúde do 
Trabalhador.

18 Documento técnico para subsidiar a elaboração do Programa para Preparação para 
Aposentadoria do trabalhador do SUS.

19 Documento técnico contendo Diretrizes para subsidiar a elaboração ações voltadas 
para o homem, na área da promoção da Saúde do Trabalhador do SUS.

20 BR/CNT/1001294 MARCOS JOSE MANDELLI Minuta de Termo de Referência para a implantação da Secretaria Executiva da UNA-
SUS.

Nº CARTA-ACORDO PRODUTO
1 BR/LOA/0900206 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO EM SAÚDE

Relatório final do Projeto de Diagnóstico Nacional da Formação Lato Sensu de 
Médicos, Dentistas e Enfermeiros das Equipes de Saúde da Família. 
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Unidade Técnica de Serviços de Saúde

TC 23
Nº CONTRATOS PRODUTOS

1 BR/CNT/1001057.001 VIGNOLI E FUNCIA CONSULTORES 
LTDA

Documento técnico contendo análise da execução do Ministério da Saúde relativa 
ao exercício de 2009 e dos Restos a Pagar inscritos, cancelados e pagos no exercício, 
à luz do cumprimento da aplicação mínima em saúde nos termos da Emenda 
Constitucional 29.

2 Documento técnico contendo análise dos aspectos relacionados às ações e serviços 
públicos de saúde da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para 2011 em âmbito 
federal, à luz da execução orçamentária recente do Ministério da Saúde e dos 
respectivos programas e ações do Plano Plurianual 2008-2011.

3 BR/CNT/1001261.001 MARIA DAS VITORIAS 
ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Documento técnico descrevendo o processo histórico das mulheres na luta pela saúde 
no Brasil.

4 Documento técnico sobre a evolução da Política de Atenção à Saúde da Mulher no 
Brasil.

TC 42
Nº CONTRATOS PRODUTOS

1 BR/CNT/1001167.001 S&T CONSULTE SAÚDE LTDA Levantamento da literatura sobre avaliação de desempenho dos prestadores 
hospitalares. 
Elaboração de documento com embasamento teórico sistematizado a proposta do uso 
de indicadores na avaliação dos prestadores hospitalares. 
Planejamento e organização de Levantamento de indicadores mais adequados para 
serem usados nos hospitais nacionais, com base em pesquisa qualitativa sobre estes 
hospitais.

2 BR/CNT/1001156.001 IECCOS-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA, CONSULTORIA 
ORGANIZACIONAL E SISTEMAS 
LTDA ME

Relatório com a análise do ambiente externo e interno relacionado a implantação de 
um Registro Eletrônico de Saúde (RES) no mercado de saúde suplementar no Brasil.

3 Relatório com a análise de cenário e dos fatores de sucesso com relação ao RES.

4 Relatório das opções de arquitetura para o projeto RES.

TC 43
Nº CONTRATOS PRODUTOS

1 BR/CNT/1000663.001 CELINA SETSUKO KAWANO Documento técnico de análise e de síntese dos documentos dos encontros temáticos 
do ciclo de debates sobre Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde: (1) Redes 
Integradas de Atenção à Saúde: concepção e prática; (2) O espaço regional e políticas 
públicas de saúde: territorialização e intersetorialidade; (3) Atenção Primária de Saúde 
como eixo estruturante das redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde.

2 Documento técnico de análise e de síntese dos documentos dos encontros temáticos 
do ciclo de debates sobre Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde: (1) Sistemas 
logísticos e redes regionalizadas de atenção à saúde; (2) Redes regionalizadas de 
atenção à saúde; (3) Gestão regional nas redes de atenção à saúde.

3 Levantamento bibliográfico sobre redes integradas de atenção à saúde baseadas na 
APS e assuntos correlatos e estruturação de organização temática para disponibilidade 
no portal das redes.
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TC 43
Nº CONTRATOS PRODUTOS

4 BR/CNT/1001385.001 CORA RIBEIRO DO VALLE DIAS Documento contendo texto com a síntese teórico-conceitual sobre redes 
regionalizadas de atenção à saúde e descrição de experiências apresentadas em 
quatro ciclos de debates com os conteúdos e datas seguintes: (I) Redes Regionalizadas 
de Atenção à Saúde, realizado em 05/08/2008; (II) O Espaço Regional e Políticas 
Públicas de Saúde: Territorialização e Intersetorialidade, realizado em 11/11/208;; (III) 
Redes Integradas de Atenção à Saúde: Concepção e Prática, realizado em 23/09/2009. 
(IV) Gestão Regional nas Redes de Atenção à Saúde, realizado em 20/10/09.

5 Documento contendo as experiências apresentadas no Ciclo de Debates sobre Redes 
Regionalizadas de Atenção à Saúde: Vigilância e Promoção da Saúde, realizada em 
12/05/2010.

6 Relatório contendo o resultado das oficinas de trabalho:  
(a) Definição de consensos sobre redes integradas de atenção à saúde e identificação 
de ideias-chave para entrevistas; 
(b) Definição de consensos sobre idéias-chave, metodologia e instrumentos para as 
entrevistas a serem realizadas em pesquisa de campo; 
(c) Análise dos resultados do trabalho de campo e definição da estrutura final do texto 
referente à publicação do documento estratégico sobre os desafios para a construção 
de redes integradas de atenção à saúde, destinado ao gestor federal da saúde que 
assumirá o próximo mandato.

7 BR/CNT/1000713.001 EUGENIO VILAÇA MENDES Documento técnico contendo proposta para o laboratório de inovação em atenção 
primária de saúde relativo ao manejo de condições crônicas, no município de Belo 
Horizonte/MG, no marco das redes integradas de atenção à saúde.

8 Documento técnico contendo proposta de oficina sobre aspectos teórico-conceituais 
relativos ao manejo das condições crônicas na atenção primária de saúde, no marco 
das redes integradas de atenção à saúde.

9 Documento técnico contendo proposta de oficina sobre aspectos operativos relativos 
ao manejo das condições crônicas na atenção primária de saúde, no marco das redes 
integradas de atenção à saúde.

10 Documento técnico contendo análise estratégica sobre os desafios da construção de 
redes integradas de atenção à saúde no sistema público de saúde brasileiro (SUS), 
com ênfase na crise global dos sistemas de saúde: desencontro entre as necessidades 
de saúde e respostas sociais; condições crônicas e a necessidade de um novo 
paradigma para superar fragmentação e segmentação; Redes Integradas de Atenção à 
Saúde coordenadas pela APS, análise internacional e evidências de impacto.

11 BR/CNT/1001639.001 RENILSON REHEM DE SOUZA Documento técnico contendo análise estratégica sobre os desafios da construção de 
redes integradas de atenção à saúde no sistema público de saúde brasileiro (SUS), 
com ênfase nas problemáticas ligadas às relações inter-federativas e novo papel do 
gestor federal.

12 Documento técnico contendo proposições de intervenção para a implantação e a 
gestão de redes integradas de atenção à saúde coordenadas pela APS no SUS, com 
destaque para os aspetos relacionados com a renovação das práticas de gestão de 
redes de atenção à saúde, no que diz respeito ao papel do gestor federal.

13 BR/CNT/1001523.001 SUZETE ROCHA DE MORAES Documento analítico referente à 1ª Oficina de Regulação da Atenção à Saúde no 
SUS, realizada com representantes das Secretarias de Saúde dos Estados de Alagoas, 
Distrito Federal, Pernambuco, Santa Catarina e Tocantins.

14 Documento analítico referente à 2ª Oficina de Regulação da Atenção à Saúde no SUS, 
realizada com representantes das Secretarias de Saúde dos Estados do Acre, Minas 
Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.
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TC 44
Nº CONTRATOS PRODUTOS

1 BR/CNT/1001937.002 HELMA KÁTIA SENA DA SILVA Organização e atualização da arte e designer do Documento Final “Painel Temático 
Promoção da Saúde” Temático nº 6, nas versões Espanhol e Inglês;

2 Organização e atualização da arte e designer do Documento final do texto do 
“Painel de Indicadores do SUS” – Panorâmico - Atualização nº 7 na versão em 
Inglês;“Organização de atualização da arte designer do Documento final do texto do 
Painel de Indicadores do SUS – Panorâmico – Atualização nº 7 na versão traduzida 
para Espanhol”

3 Organização da publicação contendo temas do Monitoramento e Avaliação da Gestão 
do  SUS.”Organização e atualização da arte designer do Documento final do texto do 
Painel de Indicadores do SUS – Panorâmico – Atualização nº 7 na versão traduzida 
para Inglês.

TC 49
Nº CONTRATOS PRODUTOS

1 BR/CNT/1000065.001 CARMEM LUCIA DE SIMONI Documento contendo relatório final da execução do convênio Terapia Comunitária 
para formação de profissionais das equipes de Saúde da Família/2008 e perspectivas 
para 2009. 

2 BR/CNT/1000185.001 JULIANA OLIVEIRA SOARES Documento técnico contendo análise das Internações por Condições Sensíveis à 
Atenção Primária à Saúde de Homens de 20 a 59 anos no Brasil, de 1999 a 2009. 

3 Documento técnico contendo análise das Internações por Condições Sensíveis à 
Atenção Primária à Saúde de Mulheres de 20 a 59 anos no Brasil, de 1999 a 2009. 

4 BR/CNT/1000067.001 TIAGO PIRES DE CAMPOS  Documento técnico contendo o mapeamento temático comparando a evolução da 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares nos anos de 2000 e 
2008.

5 BR/CNT/1000310.001 GUILHERME NABUCO MACHADO Documento contendo proposta de conteúdo programático para os cursos de 
especialização em Saúde da Família.

6 BR/CNT/1000311.001 PAULO MORAIS Documento técnico contendo estratégia, elaboração e utilização de materiais 
educativos do Programa Saúde na Escola.

7 BR/CNT/1000499.001 CORA RIBEIRO DO VALLE DIAS Relatório Descritivo do V Seminário Internacional de Atenção Primária/Saúde da 
Família.

8 Relatório Analítico do V Seminário Internacional de Atenção Primária/Saúde da 
Família.

9 BR/CNT/1000890.001 ANGELO GIOVANI RODRIGUES Documento contendo estratégias de formulação de políticas públicas voltadas às 
Plantas Medicinais e Fitoterapia na Atenção Primária em Saúde.

10 Documento técnico contendo levantamento das pesquisas, pesquisadores e 
instituições envolvidas com Plantas Medicinais e Fitoterapia na Atenção Primária em 
Saúde.

11  Documento técnico contendo prioridades de pesquisa em Práticas Integrativas e 
Complementares no Sistema Único de Saúde na Atenção Primária em Saúde.

12 BR/CNT/1000986.001 IONE MARIA FONSECA DE MELO Documento contendo atualização das diretrizes da hipertensão arterial.

13 Documento contendo atualização das diretrizes da diabetes mellitus.

14 BR/CNT/1001188.001 ALEXSANDRO COSME DIAS Documento técnico contendo relatório Final da I Mostra Nacional do Programa 
Saúde na Escola, contendo a descrição metodológica das atividades e proposta de 
programação.

15 BR/CNT/1001198.001 ROBERTA MARIA LEITE COSTA Documento técnico contendo levantamento situacional das Internações por condições 
Sensíveis à Atenção Primária abordando parâmetros internacionais e as normativas 
vigentes no SUS. 

16 BR/CNT/1001291.001 CRISTIANO BUSATO Documento técnico apresentando um guia passo a passo para utilização das principais 
funcionalidades do sistema de Programação para Gestão por Resultados na Atenção 
Básica - PROGRAB.

17 BR/CNT/1001465.001 MONICA MARIA CELESTINA DE 
OLIVEIRA

Documento técnico contendo processo de validação do Instrumento PCATool-Brasil- 
Adulto.

18 Documento técnico contendo resultados da avaliação da rede a APS de Porto Alegre, 
com base no PCATool-Brasil-Adulto.
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TC 49
Nº CONTRATOS PRODUTOS

19 BR/CNT/1001434.001 ADRIANA DE SOUZA 
KUCHENBECKER

Documento técnico contendo tradução e adaptação de 3 capítulos do Livro “Where 
there is no psychiatrist”, de Vikram Patel, que terão seu conteúdo incluído no Caderno 
de Atenção Primária em Saúde Mental.  
Chapter 4. Behaviours that cause concern 
Chapter 6. Habits that cause problems 
Chapter 7. Problems arising from loss and violence

20 Documento técnico contendo tradução e adaptação de 2 capítulos do Livro “Where 
there is no psychiatrist”, de Vikram Patel, que terão seu conteúdo incluído no Caderno 
de Atenção Primária em Saúde Mental 
Chapter 8. Problems in childhood and adolescence 
Chapter 10. Mental Health Promotion and advocacy

21 BR/CNT/1001466.001 RODRIGO CABRAL DA SILVA Documento contendo análise dos grupos de causas evitáveis de mortalidade infantil e 
sua relação com a Atenção Primária à Saúde nos municípios prioritários para o Pacto 
pela Redução da Mortalidade Infantil no período de 2000 a 2009. 

22 BR/CNT/1001524.001 CARMEM LUCIA DE SIMONI Documento técnico contendo relatório de Gestão 2009, sobre a inserção das Práticas 
Integrativas e Complementares no SUS - avanços e desafios.

23 Documento contendo relatório técnico de Missão a China - Junho 2010, para compor 
o GT/OMS sobre Medicina Tradicional.

24 BR/CNT/1001676.001 ROSANGELA FRANZESE Documento apresentando proposta técnico-pedagógica para capacitação do Grupo 
Técnico Intersetorial - GTI, ou das equipes locais do Programa Saúde na Escola - PSE.

25 BR/CNT/1001597.002 CAIRO HENRIQUE REGIS BUENO DE 
OLIVEIRA

Documento contendo revisão bibliográfica e seleção dos principais indicadores para 
avaliar a atenção básica na esfera municipal, estadual e federal; apresentação da 
origem dos dados e a forma de consolidação das informações. 

Nº CARTA-ACORDO PRODUTO
1 BR/LOA/1000115.002 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO EM SAÚDE

Projeto: “Acompanhamento da implantação e do desenvolvimento do processo de 
trabalho dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF”

2 BR/LOA/1000094.001 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO EM SAÚDE

Projeto: “Criação do Centro de Pesquisa Avaliação na Atenção Primária à Saúde do 
Grupo Hospitalar Conceição (GHC)”

3 BR/LOA/1000030.001 FAPEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A 
PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA

Projeto: “Cooperação Internacional no Campo da Enfermagem em Atenção Primária à 
Saúde entre a Faculdade de Enfermagem da Universidade de Toronto e as Secretarias 
Estaduais de Saúde e Faculdades de Enfermagem das Universidades Federais do Acre 
e Mato Grosso do Sul”.

4 BR/LOA/1000001.001 CONASS - CONSELHO NACIONAL 
DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE

Projeto: “Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde em quatro estados de baixo IDH 
no Nordeste Brasileiro”.

5 BR/LOA/0800131.003 FEPESE- FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Perfil dos Gerentes das Unidades Básicas de Saúde.

TC 50
Nº CONTRATOS PRODUTOS

1 BR/CNT/1000753.001 ADRIANA ALVES VIEIRA Documento técnico contendo estudo e levantamento dos medicamentos e materiais 
médicos que compõem o plano logístico do Ministério da Saúde.

2 Documento técnico contendo uma proposta de inclusão dos medicamentos e materiais 
médicos previamente selecionados e pertencentes ao plano logístico do Ministério da 
Saúde e avaliação das informações inseridas no sistema BPS.

3 Documento técnico contendo análise e estudo dos itens de consumo de materiais de 
apoio médico-hospitalar, para propor uma lista padronizada de preços de referência a 
serem utilizados nos sistemas de convênios do Ministério da Saúde.
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TC 50
Nº CONTRATOS PRODUTOS

4 BR/CNT/1000264.001 ALINE SILVA AMORIM Estudo técnico apontando os equipamentos médico-hospitalares com maior incidência 
de produção de resíduos em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

5 Estudo técnico contendo o levantamento e análise da Relação de Equipamentos 
Essenciais para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde no âmbito do SUS 
considerando-se os ambientes relacionados na base de dados do Fundo Nacional de 
Saúde.

6 Estudo técnico contendo a verificação de custos médios, quantitativos e distribuição 
geográfica dos equipamentos de Tomografia Computadorizada aprovados no ano de 
2008. 

7 Estudo técnico contendo a verificação e análise de custos médios, quantitativos e 
distribuição geográfica dos equipamentos de mamografia aprovados no ano de 2008. 

8 Estudo técnico com a verificação de custos médios, quantitativos e distribuição 
geográfica dos equipamentos de Ressonância Nuclear Magnética aprovados no ano 
de 2008.

9 Estudo comparativo entre os custos incidentes, resolutividade e produção de 
equipamentos de Raio-X convencionais associados a processadoras convencionais, 
dispositivos digitalizadores (CR) e equipamentos de Raio-X digitais (DR). 

10 BR/CNT/1000760.001 CRISTINA DOLORES DE CARVALHO 
AMORIM

Documento técnico contendo apresentação e discussão acerca dos conceitos, 
metodologias de apuração de custos e estratégias de implantação da gestão de custos 
em organizações.

11 Relatório técnico contendo análise das experiências de órgãos da Administração 
Pública, direta ou indireta, de quaisquer das esferas de governo, quanto à 
implementação da apuração e gestão de custos no âmbito destes órgãos.

12 Relatório técnico contendo análise dos estudos e iniciativas pontuais das áreas 
do Ministério da Saúde quanto ao levantamento de gastos e apuração e gestão 
de custos, com identificação das áreas que podem estabelecer interface com a 
Coordenação de Monitoramento de Custos a fim de viabilizar a adoção da lógica da 
gestão de custos no âmbito deste órgão.

13 Documento técnico contendo proposta de estratégias de atuação da Coordenação de 
Monitoramento de Custos, visando o alcance de resultados de curto e médio prazo no 
que se refere à apuração de custos e implementação de medidas gerenciais.

14 BR/CNT/1000758.001 EDUARDO FREIRE DE OLIVERA Documento técnico contendo estratégias da evolução do gasto do Ministério da Saúde 
com medicamentos do Componente Especializado do Bloco de Financiamento da 
Assistência Farmacêutica.

15 Documento técnico contendo estratégias do impacto orçamentário de medicamentos 
por protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, para as doenças cujo financiamento do 
tratamento está previsto no Componente Especializado do Bloco de Financiamento da 
Assistência Farmacêutica.

16 Documento técnico contendo proposta de co-financiamento do Ministério da 
Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde para os medicamentos do Componente 
Especializado do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica.

17 Documento técnico contendo proposta da evolução do gasto do Ministério da Saúde 
com tratamento de neoplasias (quimioterapia).

18 BR/CNT/1001091.001 ELOI ANTONIO DE OLIVEIRA Relatório técnico contendo estudo, no âmbito da competência da Economia da Saúde, 
sobre a importância da continuidade das ações que tenham como objetivo fomentar 
a consolidação do Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde no Brasil e no 
Mercosul.

19 Relatório técnico contendo estudo sobre o Programa de Aceleração do Crescimento na 
Saúde - PACS, diante do cenário nacional, tendo em vista às ações que o Ministério da 
Saúde tem desenvolvido, inclusive na área da Economia da Saúde, para o crescimento 
do setor.

20 Relatório técnico contendo estudo e proposições que resultem na melhor utilização 
das formas de financiamento das ações e serviços públicos de saúde presentes 
atualmente na Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica da Saúde, 
Emenda Constitucional 29/2000 e demais regulamentação, bem como de outras 
fontes alternativas.
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TC 50
Nº CONTRATOS PRODUTOS

21 BR/CNT/1001091.001 GUSTAVO LUIS MEFFE ANDREOLI Documento técnico contendo estratégias para estimular os gestores públicos no uso 
da ferramenta do Banco de Preços em Saúde.

22 Documento técnico contendo a atualização dos itens dos programas do Ministério da 
Saúde junto ao Banco de Preços em Saúde, com a padronização desses itens.

23 Relatório técnico contendo proposta para adequada exibição dos dados oriundos 
do Sistema Integrado de Administração Geral - SIASG, a serem disponibilizados no 
sistema Banco de Preços em Saúde.

24 Relatório técnico contendo proposições para criação de relatórios gerenciais e filtros 
no sistema Banco de Preços em Saúde, dos dados oriundos do Sistema Integrado de 
Administração Geral - SIASG.

25 Documento técnico contendo análise na escolha das unidades de fornecimento na 
classe de medicamentos nas compras do SIASG e estratégias para unificação das 
informações.

26 BR/CNT/1000236.001 KEIGI NAKAMURA Proposta de metodologia para implantação de um sistema de coleta de informações 
técnico-econômicas acerca de aquisições de equipamentos médico-hospitalares e 
materiais permanentes baseada numa rede de Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde credenciados.

27 Elaboração de uma relação de sinônimos para a lista de equipamentos médico-
hospitalares e materiais permanentes financiáveis pelo Ministério da Saúde 
disponibilizada na base de dados do Fundo Nacional de Saúde.

28 Levantamento qualitativo dos equipamentos médico-hospitalares de maior consumo 
de energia elétrica em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde indicando suas 
respectivas potências médias em Watts (W).

29 Proposta de um capítulo para o Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica PROCEL - dedicado a equipamentos médico-hospitalares em Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde do SUS.

30 Proposta de controle, atualização e monitoramento da relação de equipamentos 
médico-hospitalares disponíveis para o Sistema Único de Saúde constantes no 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES.

31 Proposta para criação de um sistema de rastreabilidade para o acompanhamento do 
clico de vida dos equipamentos médico-hospitalares de alta complexidade financiáveis 
pelo Ministério da Saúde.

32 BR/CNT/1000473.001 SYLVAIN NAHUM LEVY Documento técnico contendo o levantamento e avaliação dos antecedentes do Projeto 
Cartão SUS.

33 Documento técnico contendo a atualização da proposta de execução do Projeto 
Cartão SUS para o período 2010/2012.

34 Documento técnico contendo proposta de implantação e estruturação de Unidade 
Gestora de Projeto (UGP) para a execução do projeto Cartão SUS.

35 Documento técnico contendo o resultado da avaliação da concorrência do Projeto 
cartão Nacional de Saúde e seus conceitos norteadores.

36 Documento técnico contendo uma visão crítica das tabelas e relatórios utilizados no 
Projeto Cartão SUS.
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TC 50
Nº CONTRATOS PRODUTOS

37 BR/CNT/1000580.001 INSTITUTO PUBLIX PARA 
DESENVOLVIMENTO DA GESTAO 
PUBLICA

Documento técnico contendo: Plano de Demanda de Itens Administrativos; Plano de 
Demanda de Itens de Saúde do SUS.

38 Documento técnico contendo: Plano Logístico de itens de Saúde do SUS e 
Administrativos; Relatório do Monitoramento das Demandas do Núcleo de Demandas 
Judiciais; Relatório de monitoramento do primeiro ciclo de compras no novo modelo; e 
Sistemática de articulação para redução das demandas.

39 Documento técnico contendo: Direcionamento Estratégico do DataSUS; Avaliação dos 
fatores críticos para implementação da nova estrutura do Departamento de Economia 
da Saúde e Desenvolvimento e plano de intervenção de curto prazo; Avaliação dos 
fatores críticos para implementação da nova estrutura da Coordenação-Geral de 
Núcleos Estaduais e plano de intervenção de curto prazo; Avaliação dos fatores críticos 
para implementação da nova estrutura da Coordenação-Geral de Serviços Gerais e 
plano de intervenção de curto prazo.

40 Documento técnico contendo: Avaliação dos fatores críticos para implementação 
da nova estrutura do DataSUS e plano de intervenção de curto prazo; Avaliação 
dos fatores críticos para implementação da nova estrutura da Coordenação-Geral 
de Recursos Humanos e plano de intervenção de curto prazo; Avaliação dos 
fatores críticos para implementação da nova estrutura da Coordenação-Geral de 
Documentação e Informação e plano de intervenção de curto prazo; Avaliação dos 
resultados das ações de curto prazo da operação técnica assistida e plano de ação 
para a Coordenação-Geral de Serviços Gerais; Avaliação dos resultados das ações 
de curto prazo da operação técnica assistida e plano de ação para a Coordenação-
Geral de Núcleos Estaduais; e Avaliação dos resultados das ações de curto prazo da 
operação técnica assistida e plano de ação para o Departamento de Economia da 
Saúde e Desenvolvimento.

41 Documento técnico contendo: Relatório das Turmas 1, 2, 3 e 4 do Cursos de Gestão 
para Resultados contendo: Material didático customizado para o Ministério da Saúde 
envolvendo textos e apresentações; Atividades práticas desenvolvidas pelos alunos 
envolvendo exercícios e projetos aplicados para o Ministério da Saúde; e Relação de 
participantes e sua frequência.

42 Documento técnico contendo: Relatório das Turmas 5, 6, 7 e 8 do Cursos de Gestão 
para Resultados, contendo: Material didático customizado para o Ministério da Saúde 
envolvendo textos e apresentações. Atividades práticas desenvolvidas pelos alunos 
envolvendo exercícios e projetos aplicados para o Ministério da Saúde; e Relação de 
participantes e sua frequência.

43 Documento técnico contendo: Relatório das Turmas 9, 10, 11 e 12 do Cursos de 
Gestão para Resultados, contendo: Material didático customizado para o Ministério 
da Saúde envolvendo textos e apresentações. Atividades práticas desenvolvidas pelos 
alunos envolvendo exercícios e projetos aplicados para o Ministério da Saúde; e 
Relação de participantes e sua frequência.

Nº CARTA-ACORDO PRODUTO
1 BR/LOA/0800123.001 INSTITUTO DE PESQUISA E APOIO 

AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 
IPADS

Projeto: “Preparação para execução do projeto QualiSUS - REDE”

TC 52
Nº CARTA-ACORDO PRODUTOS

1 BR/LOA/0900255.001 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 
DR. RENATO FUKASHI

Projeto: “Plano de Trabalho Desenvolvimento Institucional Modelos Integrado de 
Gestão”

2 BR/LIO/0900178 CENTRO DE ESTUDOS AUGUSTO 
LEOPOLDO AYROSA GALVÃO - 
CEALAG

Projeto de apoio e fortalecimento ao planejamento e atenção básica como estratégia 
de desenvolvimento da capacidade de gestão loco-regional no Estado de São Paulo.

3 BR/LOA/1000081 CENTRO DE APOIO A FACULDADE 
SAÚDE PUBLICA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO

Projeto: “Educação Continuada para a Formação de Codificadores e Multiplicadores 
no uso do CID-10 em Mortalidade”.

4 BR/LOA/1000073.001 FFM - FUNDAÇÃO FACULDADE DE 
MEDICINA

Projeto: “Modernização e Implementação de Técnicas Laboratoriais no Estado de São 
Paulo”.
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TC 61
Nº CONTRATOS PRODUTOS

1 BR/CNT/1002006.001 DENISE RINEHART Documento técnico contendo proposta de conteúdo e organização com a elaboração 
do capítulo Pressupostos da Atenção Básica da publicação contendo a organização da 
atenção Básica como ordenadora da rede de atenção e coordenadora do cuidado.

2 BR/CNT/1002032.001 MARCOS DA SILVEIRA FRANCO Documento técnico contendo proposta de conteúdo e organização de capítulo sobre o 
conceito e a opção brasileira de atenção básica para a publicação sobre a Organização 
da Atenção Básica como ordenadora da rede de atenção e coordenadora do cuidado.

3 BR/CNT/1002007.001 NILO BRETAS JUNIOR Documento técnico contendo proposta de conteúdo e organização para a Publicação 
que norteie operacionalmente a organização da atenção Básica como ordenadora da 
rede de atenção e coordenadora do cuidado.

4 BR/CNT/1002003.001 RODRIGO CESAR FALEIRO DE 
LACERDA

Documento técnico contendo proposta de conteúdo e organização de capítulo sobre 
o Modelo de Gestão para a publicação sobre a Organização da Atenção Básica como 
ordenadora da rede de atenção e coordenadora do cuidado.



GERÊNCIA DE ÁREA  
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE 
DOENÇAS E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL
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Unidade Técnica de Doenças  
Transmissíveis e Não-Transmissíveis

TC 35
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

1 BR/CNT/1001228.001  SORAYA OLIVEIRA DOS SANTOS Avaliação dos casos importados de malária no estado do Acre no período de 2005 a 
2010 e do uso de armadilhas para captura de anofelinos.

2 BR/CNT/1001039.001 WALKIRIA DELNERO DE ALMEIDA 
 PRADO 

Documento técnico contendo a versão final da atualização do “Site da SVS - glossário 
de doenças - Tópico Febre Tifóide”.

3 BR/CNT/1001018.001  ANDREA HELENA FERNANDES DIAS Documento técnico contendo “Dicionário de dados e Instrucional do Sinan NET 
versão 4.0”; com a descrição das variáveis, suas categorias, características de cada 
campo no sistema, críticas e outras informações que caracterizam a entrada de dados 
da notificação e investigação para os agravos Raiva Humana, Acidente por Animais 
Peçonhentos e Febre Amarela.

4 BR/CNT/1000717.001  PRICILA BRITO MAGALHAES Documento técnico contendo proposta de aplicação dos critérios para utilização do 
Instrumento de Decisão adaptada do anexo II do Regulamento Sanitário Internacional 
- RSI (2005) para avaliação e notificação de Eventos que possam constituir 
Emergências de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN relacionado à Febre 
Amarela - composto pelos Centros de monitoramento que compõem a Rede Nacional 
de Alerta e Resposta (Rede CIEVS) das esferas estaduais e município capital em 
adição com área técnica correspondente na Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS

5 Documento técnico contendo proposta de Boletim Informativo da Unidade de 
Informações Estratégicas com informações referentes aos eventos de relevância 
monitoradas no segundo semestre de 2010 - considerando justificativa, objetivos, 
conteúdo programático, com narrativa e abordagem dos aspectos técnicos, 
estratégicos e administrativos.

6 BR/CNT/1000710.002 CARLOS FREDERICO LOBO ELIFIO Estruturação do documento Portaria MS nº 518/2004, para fins de reprodução. 

7 Estruturação do documento Vigitel BRASIL 2009 - Vigilância de fatores de risco e 
proteção para doenças por inquérito telefônico, para fins de reprodução.

8 BR/CNT/1000648.001 SABRINA GONÇALVES LOPES SILVA Estruturação do documento Protocolo de Vigilância Epidemiológica da Influenza 
Pandêmica (H1N1) 2009: Notificação, Investigação e Monitoramento, para fins de 
reprodução.

9 Estruturação do documento Protocolo de Manejo Clínico de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave - SRAG, para fins de reprodução.

10 BR/CNT/1000485.001 PATRICIA MIYUKI OHARA Documento técnico contendo proposta de protocolo na ocorrência de emergências e 
surtos em Saúde Pública.

11 BR/CNT/1000476.001  MARCOS TAKASHI OBARA Documento técnico contendo a indicação de Dose Diagnóstica ideal para comparação 
da efetividade do inseticida deltametrina em populações de T. brasiliensis

12 BR/CNT/1000397.001 MARIA EUGENIA NOVISKI GALLO Elaborar documento técnico contendo análise das entradas de casos como recidiva 
na base nacional do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan, 
por recidivas, feita em conjunto com a Coordenação Geral do Programa Nacional 
de Controle da Hanseníase - CGPNCH e com apresentação de proposta de ação 
conjunta às coordenações estaduais e municipais dos Programas para realização 
de discussões técnico-científicas com profissionais de saúde responsáveis pelo 
diagnóstico.
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13 BR/CNT/1000164.001 FRANCISCO ANILTON ALVES ARAUJO Documento contendo introdução, aspectos clínicos e epidemiológicos da Encefalite de 
Saint Louis, descrição, agente etiológico, reservatório, vetores, modo de transmissão, 
período de incubação, período de transmissibilidade, susceptibilidade e imunidade, 
aspectos clínicos e laboratoriais, manifestações clínicas, diagnóstico diferencial, 
diagnóstico laboratorial, outros achados importantes, vigilância epidemiológica e 
medidas de controle.

14 Documento contendo introdução, aspectos clínicos e epidemiológicos do Mayaro 
Louis, descrição, agente etiológico, reservatório, vetores, modo de transmissão, 
período de incubação, período de transmissibilidade, susceptibilidade e imunidade, 
aspectos clínicos e laboratoriais, manifestações clínicas, diagnóstico diferencial, 
diagnóstico laboratorial, outros achados importantes, vigilância epidemiológica e 
medidas de controle.

15 Documento contendo introdução, aspectos clínicos e epidemiológicos do Oropouche, 
descrição, agente etiológico, reservatório, vetores, modo de transmissão, período de 
incubação, período de transmissibilidade, susceptibilidade e imunidade, aspectos 
clínicos e laboratoriais, manifestações clínicas, diagnóstico diferencial, diagnóstico 
laboratorial, outros achados importantes, vigilância epidemiológica e medidas de 
controle.

16 BR/CNT/1000087.001 MARIA DA CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO COSTA

Documento técnico contendo versão preliminar da revisão técnica/teórica e conceitual 
da publicação do Guia de Bolso sobre Doenças Infecciosas e Parasitárias, incluindo, 
quando pertinente, mudanças emanadas das reuniões de consenso em relação 
a: Tracoma, Raiva, Leishmaniose Visceral, Leishmaniose Tegumentar Americana, 
Doença de Lyme, Leptospirose, Candidíase, Coqueluche, Difteria, Pólio, Herpes 
Simples, Ancilostomíase, Cólera, Denovanose, Febre Muculosa Brasileira, Giasdíase, 
Oncocercose, Varicela.

17 BR/CNT/1000076.001 KATIA MARIA BARRETO SOUTO Relatório da Oficina de Planejamento Estratégico para Gerentes Estaduais 
em Hanseníase: documento contendo programação, metodologia, conteúdo, 
desenvolvimento e avaliação. 

TC 62
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

1 BR/CNT/1001368.001 FABIO GAIGER SILVEIRA Documento contendo análise dos resultados do Levantamento Rápido de Índice de 
Infestação Predial por Aedes aegypti - LIRAa nos municípios e estados da Região 
Sudeste em 2010, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e 
conclusões-recomendação.

2 BR/CNT/1001795.001 VANDERLEI JOSE FERNANDES Documento contendo análise da relação entre as condições de vida e a ocorrência 
da dengue e a possível relação entre as desigualdades socioeconômicas e variações 
temporais da incidência da doença por bairros no Município de Aparecida de Goiânia, 
no período de 2007 a 2009.

TC 32
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

1 BR/CNT/1000146.001 LIANDRO DA CRUZ LINDNER Documento técnico contendo “Cartilha de Controle Social em TB para conselheiros”, 
a partir das discussões dos seminários regionais e nacional.
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1 BR/CNT/1001146.001 GEOFFREY JOHN CANNON Adaptação à realidade brasileira do sumário executivo do Policy and Action for 
Cancer Prevention. Food, Nutrition, and Physical Activity: a Global Perspective: 
Documento técnico contendo a proposta final de publicação do Sumário Executivo - 
Políticas e Ações de Prevenção de Câncer no Brasil. Alimentos, Nutrição e Atividade 
Física: uma Perspectiva Global

2 BR/CNT/1000911.001  PAULA CHAGAS BORTOLON 1ª fase: 
a) Estruturação do modelo de acompanhamento e avaliação do diagnóstico 
situacional dos estados. 
b) Relatório com o diagnóstico situacional Brasil e dos estados da Região Norte.  
c) Elaboração do 3º Boletim Informativo da Detecção Precoce 2010: avaliação parcial 
dos indicadores do Pacto pela Saúde.

3 BR/CNT/1001013.001 TAIS AUXILIADORA ROTOLI 
BALDELIN

Material didático para impressão do módulo sobre “Posicionamento Mamográfico” 
do guia de estudo dos alunos do curso a distância de “Atualização para Técnicos em 
Mamografia”.

4 BR/CNT/1001052.001 SELMA DE PACE BAUAB Material didático para impressão do módulo sobre “A Mamografia na Prática Clínica” 
do guia de estudo dos alunos do curso a distância de “Atualização para Técnicos em 
Mamografia”.

5 BR/CNT/1000564.001 BR/CNT/1000564.001 - FATIMA 
SUELI NETO RIBEIRO

Documento técnico em português que contemple Validação por Consenso entre 
especialistas nacionais para Diretrizes de Vigilância do Câncer relacionado ao 
trabalho para o Brasil. 
O documento deve contemplar: 
a) Um documento provisório a ser submetido aos especialistas em: câncer relacionado 
ao trabalho, vigilância e epidemiologia no Brasil; 
b) Um relatório de reunião nacional promovida pelo Inca com vista a análise e 
consenso das recomendações previstas no documento: Diretrizes de Vigilância do 
Câncer Relacionado ao Trabalho para o Brasil.
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TC 56
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

1 BR/CNT/1000888.001 CRISTIANO LEHRER Documento técnico contendo projeto-piloto do Portal de Investigação do Óbito 
Materno, para monitoramento da investigação do óbito materno nas maternidades 
selecionadas pelas áreas técnicas da Coordenação Geral de Informações e Análises 
Epidemiológicas - CGIAE do Departamento de Análise da Situação de Saúde - DASIS.

2 Documento técnico contendo projeto-piloto do Portal de Investigação do Óbito Infantil 
e Fetal, para monitoramento da investigação do óbito infantil e fetal nas maternidades 
selecionadas pelas áreas técnicas da Coordenação Geral de Informações e Análises 
Epidemiológicas - CGIAE do Departamento de Análise de Situação de Saúde - DASIS.

3 Documento técnico do Painel de Indicadores da Situação de Saúde, para 
monitoramento da situação de saúde (temporal e espacial), com indicadores propostos 
pelas áreas técnicas da Coordenação Geral de Informações e Análises Epidemiológicas 
- CGIAE do Departamento de Análise da Situação de Saúde - DASIS e Centro de 
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS.

4 BR/CNT/1001365.001 HELIO DE OLIVEIRA Documento técnico contendo avaliação da mortalidade por causas básicas definidas: 
óbitos por doenças do aparelho circulatório no Brasil - período 2007 e 2008, 
composta de informações sobre os óbitos que correspondem ao primeiro lugar entre 
as principais causas.

5 Documento técnico contendo avaliação da mortalidade por causas básicas definidas: 
óbitos por neoplasias malignas no Brasil - período 2007 e 2008, composta de 
informações sobre os óbitos que correspondem ao segundo lugar no “ranking” 
brasileiro.

6 Documento técnico contendo avaliação da mortalidade por causas básicas 
definidas: óbitos por causas externas no Brasil - período 2007 e 2008, composta por 
informações sobre os óbitos que correspondem ao terceiro lugar entre as principais 
causas de óbito.

7 Documento técnico contendo avaliação da mortalidade por causas básicas definidas: 
óbitos por doenças do aparelho respiratório no Brasil - período 2007 e 2008, 
composta de informações sobre os óbitos que correspondem ao quarto lugar entre as 
principais causas de óbito.

8 BR/CNT/1000621.001 SILVANILDE SEVERIANO DE 
CARVALHO

Documento técnico contendo resultado e avaliação da institucionalização da busca 
ativa de nascimentos e óbitos, ocorridos em 2009, nos municípios do estado do 
Maranhão.

9 Documento técnico contendo diagnóstico situacional e avaliação da implantação dos 
manuais e instrumentos de coleta propostos pelo Ministério da Saúde - MS para a 
vigilância dos óbitos ocorridos em 2009: fetal, infantil, materno, de mulher em idade 
fértil e os óbitos com causa mal definida nos municípios do estado do Maranhão.

10 BR/CNT/1001082.001 REGINA COELI VIOLA Documento técnico sobre a evolução dos conceitos relativos à mortalidade materna 
no Brasil, no período de 1994 a 2008.

11 Documento técnico contendo revisão dos Guias de Vigilância de Óbitos Materno, 
Infantil, Fetal e com causas mal definidas; a compatibilização dessas publicações 
resultará em modelo preliminar de Guia de Vigilância de Óbitos, contendo informações 
atualizadas, roteiros detalhados de investigação epidemiológica de campo e 
padronização de conteúdos respeitando a epidemiologia, quadro clínico e normas do 
Ministério da Saúde.
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12 BR/CNT/1000932.001 ANTONY PETER STEVENS Documento técnico contendo pareamento de registros de banco de dados para 
identificação de pessoas que nasceram ou morreram em 2009 e cujo evento não 
foi captado pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc, Sistema de Informações Hospitalares 
- SIH, Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan, Autorização de 
Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade - APAC e Cadastro Único - 
CadUnico.

13 Documento técnico contendo pareamento de registros de banco de dados para 
identificação de óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil 
através do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos - Sinasc, Sistema de Informações Hospitalares - SIH, Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação - Sinan, Autorização de Procedimentos 
Ambulatoriais de Alta Complexidade - APAC e Cadastro Único - CadUnico.

14 Documento técnico contendo pareamento de registros de banco de dados para 
identificação de coorte de nascidos vivos em 2005 através do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade - SIM, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc, 
Sistema de Informações Hospitalares - SIH.

15 BR/CNT/1000895.001 EDIANIA DE CASTRO 
ALBUQUERQUE

Documento técnico contendo resultado e avaliação da institucionalização da busca 
ativa de nascimentos e óbitos ocorridos em 2009, nos municípios do estado do Ceará.

16 Documento técnico contendo diagnóstico situacional e avaliação da implantação dos 
manuais e instrumentos de coleta propostos pelo Ministério da Saúde - MS para a 
vigilância dos óbitos ocorridos em 2009: fetal, infantil, materno, mulher em idade fértil 
e os óbitos com causa mal definida, nos municípios do estado do Ceará. 

17 BR/CNT/1000666.001 RAQUEL BARBOSA DE LIMA Documento técnico contendo a avaliação dos resultados da busca direcionada de 
nascimentos e óbitos na Região Nordeste em 2009.

18 Documento técnico contendo a avaliação dos resultados apresentados a partir 
da implantação dos manuais e instrumentos de coleta propostos pelo MS para a 
vigilância dos óbitos, acesso e alimentação dos módulos de investigação dos óbitos de 
mulheres em idade fértil, infantil e fetal no formato web na Região Nordeste em 2009.

19 BR/CNT/1000906.001 MARIA ANTONIETA DELGADO 
MARINHO

Documento técnico contendo diagnóstico situacional e avaliação da implantação 
dos manuais e instrumentos de coleta propostos pelo Ministério da Saúde - MS para 
a vigilância dos óbitos ocorridos em 2009: fetal, infantil, materno, mulher em idade 
fértil e os óbitos com causa mal definida, nos municípios do estado do Rio Grande do 
Norte.

20 BR/CNT/1000905.001 VERONNICA MARIA LIMA DE 
ABREU

Documento técnico contendo diagnóstico situacional e avaliação da implantação dos 
manuais e instrumentos de coleta propostos pelo Ministério da Saúde - MS para a 
vigilância dos óbitos ocorridos em 2009: fetal, infantil, materno, mulher em idade fértil 
e os óbitos com causa mal definida, nos municípios do estado de Piauí.

21 BR/CNT/1000887.001 BARBARA DE QUEIROZ FIGUEIROA Documento técnico contendo diagnóstico situacional e avaliação da implantação dos 
manuais e instrumentos de coleta propostos pelo Ministério da Saúde - MS para a 
vigilância dos óbitos ocorridos em 2009: fetal, infantil, materno, mulher em idade fértil 
e os óbitos com causa mal definida, nos municípios do estado de Pernambuco.

22 Documento técnico contendo diagnóstico situacional e avaliação do uso 
(cadastramento de usuários, acesso rotineiro, inserção dos dados da ficha síntese) e 
do monitoramento do módulo de investigação de óbito materno e infantil do formato 
web no estado de Pernambuco.

23 Documento técnico contendo cadastramento, georreferenciamento e banco de 
imagens dos cemitérios por municípios da UF; apresentação do diagnóstico ao 
Ministério Público para formação de comissão para a composição dos Termos de 
Ajuste de Conduta (TAC) no processo de oficialização desses locais pelos municípios; 
monitoramento do cumprimento do TAC pelos municípios envolvidos na oficialização 
dos locais de sepultamento no estado de Pernambuco.

24 Documento técnico contendo avaliação das ações desenvolvidas (cada uma das ações, 
impactos nos indicadores pactuados) e das ações institucionalizadas e recomendações.
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25 BR/CNT/1000477.001 DENISE LOPES PORTO Documento técnico contendo análise do impacto da re-seleção da causa básica de 
óbito do Sistema de Informação sobre Óbito (SIM), período de 2006 a 2008.

26 Documento técnico contendo metodologia para o plano amostral do Sistema de 
Informação sobre Óbito (SIM), para verificação entre causa básica e causas associadas 
para a Tuberculose.

27 Documento técnico contendo análise sobre óbitos e nascidos vivos em população 
de baixa renda, utilizando os Sistemas de Informação sobre Mortalidade (SIM), de 
Nascidos Vivos (Sinasc) e do Cadastro Único de pessoas de baixa renda do programa 
Bolsa Família (CadÚnico), em parceria do Ministério da Saúde e Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

28 Documento técnico contendo definição da metodologia para a Identificação de 
municípios da Bahia com “adequabilidade” satisfatória dos Sistemas de Informação 
sobre Mortalidade (SIM) e Nascidos Vivos (Sinasc), utilizando dados do período de 
2005 a 2007.

29 BR/CNT/0901726.001 VERA LUCIA CARVALHO DA SILVA Documento técnico contendo análise do banco de dados para Doenças de Chagas que 
consta no Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM, período de 1997 a 2007, 
no estado de Minas Gerais.

30 Documento técnico contendo análise do banco de dados para Doenças de Chagas que 
consta no Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM, período de 1997 a 2007, 
no estado de São Paulo.

31 Documento técnico contendo análise do banco de dados para Doenças de Chagas que 
consta no Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM, período de 1997 a 2007, 
nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

32 BR/CNT/0901735.001 ROSALVA YANES MARTIN Documento técnico consolidado contendo o relato das investigações dos óbitos 
maternos fetais, infantis e os com causa mal definidas em municípios selecionados no 
Estado de alagoas, no período de 2008.

33 BR/CNT/0901714.001 SONIA LANSKY Documento técnico contendo a versão final do texto: “Evolução da mortalidade 
infantil e os 20 anos de Sistema Único de Saúde no Brasil”.

34 BR/CNT/0901626.001 ANA LUCIA RODRIGUES DE 
MEDEIROS

Documento técnico contendo os resultados das investigações dos óbitos maternos 
ocorridos, em municípios considerados prioritários, no Estado do Pará e as avaliações 
dos resultados das investigações realizadas pelos Comitês de Prevenção do Óbito 
Materno no ano de 2009.

35 Documento técnico contendo os resultados das investigações dos óbitos fetais e 
infantis ocorridos, em municípios considerados prioritários, no Estado do Pará e 
as avaliações dos resultados das investigações realizadas pelos dos Comitês de 
Prevenção do Óbito Infantil e Fetal no ano de 2009. 

36 Documento técnico contendo os resultados das investigações dos óbitos com causa 
mal definida ocorridos no Estado do Pará no ano de 2009.

37 Documento técnico contendo os resultados da Pesquisa de Nascimentos e Óbitos, 
realizada em municípios selecionados, no Estado do Pará no ano de 2009.

38 BR/CNT/0901587.001 PAULO GERMANO DE FRIAS Documento técnico contendo a versão final do texto: “Políticas de Saúde direcionadas 
às crianças brasileiras: breve histórico com enfoque na oferta dos serviços a partir de 
traçadores”.

39 BR/CNT/0900999.001 REGINA COELI VIOLA Documento técnico contendo descrição da razão de mortalidade materna no Brasil, 
no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2007 por Região e estado, grupos de 
causas, cor/raça e grupos etários da mulher que servirá de subsidio técnico e gerencial 
para a tomada de decisão da direção do DASIS em relação a esta temática.

40 Documento técnico contendo descrição da razão de mortalidade materna no Brasil, 
no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2007, por município que servirá de 
subsidio técnico e gerencial para a tomada de decisão da direção do DASIS em relação 
a esta temática.
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41 BR/CNT/0900794.001 ANTONY PETER STEVENS Documento técnico contendo, para a Região Nordeste, Razões Padronizadas de 
Mortalidade para óbitos evitáveis e totais, referente as idades de 0 a 4 anos (separar 
0 a 1 ano de 1 a 4 anos). A unidade de estudo será a micro-Região. O padrão será 
definido pela Unidade da Federação, durante o período de 2005 a 2007.

42 Documento técnico contendo para a Região da Amazônia Legal Razões Padronizadas 
de Mortalidade para óbitos evitáveis e totais nas idades de 0 a 4 anos (separar 0 a 1 
ano de 1 a 4 anos). A unidade de estudo será a microrregião. O padrão será definido 
pela Unidade da Federação, durante o período de 2005 a 2007.

43 Documento técnico contendo para a Região Nordeste e Amazônia Legal Razões 
Padronizadas de Mortalidade para óbitos evitáveis e totais nas idades de 0 a 4 anos 
(separar 0 a 1 ano de 1 a 4 anos). A unidade de estudo será definida por métodos 
Bayesianos de alisamento. O padrão será definido pela Unidade da Federação, durante 
o período de 2005 a 2007.

44 BR/CNT/0900759.001 JUAN JOSE CORTEZ ESCALANTE Documento técnico contendo a análise da mortalidade infantil por causas evitáveis 
segundo cada código do CID-10 que compõe o grupo de causas reduzíveis por ações 
adequadas de diagnóstico e tratamento, por regiões e Unidades Federadas, no período 
de 1990 a 2007, assim como a estimativa da tendência até 2015.

45 Documento técnico contendo a análise da mortalidade infantil com códigos de causa 
mal definidos por capítulos, por regiões e Unidades Federadas, no período de 1996 a 
2007.

46 BR/CNT/0900750.001 VERONNICA MARIA LIMA DE 
ABREU

Documento técnico consolidado contendo o relato das investigações dos óbitos 
maternos, fetais, infantis e os com causa mal definida realizadas em municípios 
selecionados no Estado do Piauí, no período de 2008.

47 BR/CNT/0900674.001 MARIA ANTONIETA DELGADO 
MARINHO

Documento técnico consolidado contendo o relato das investigações dos óbitos 
maternos, fetais, infantis e os com causa mal definida realizadas em municípios 
selecionados no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2008.

48 BR/CNT/0900671.001 ALBANITA GOMES DA COSTA Documento técnico consolidado contendo o relato das investigações dos óbitos 
maternos, fetais, infantis e os com causa mal definida realizadas em municípios 
selecionados no Estado da Bahia, no período de 2008. 

49 BR/CNT/0900639.001 EDIANIA DE CASTRO 
ALBUQUERQUE

Documento técnico consolidado contendo a análise das investigações dos óbitos 
maternos, fetais, infantis e os com causa mal definida realizadas em municípios 
selecionados no Estado do Ceará.

50 BR/CNT/0900632.001 BARBARA DE QUEIROZ FIGUEIROA Documento técnico consolidado contendo a análise das investigações dos óbitos 
maternos, fetais, infantis e os com causa mal definida realizadas em municípios 
selecionados no Estado de Pernambuco, no período de 2008.

51 BR/CNT/0900631.001 RACHEL DE SOUSA LIMA 
RODRIGUES

Documento técnico consolidado contendo a análise das investigações dos óbitos 
maternos, fetais, infantis e os com causa mal definida realizadas em municípios 
selecionados no Estado da Paraíba, no período de 2008.

52 BR/CNT/0900630.001 DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA Documento técnico contendo a análise da Pesquisa de Nascimentos e Óbitos em 
municípios selecionados no Estado de Sergipe, no período de 2008.

53 BR/CNT/0900626.001 PATRICIA PEREIRA VASCONCELOS 
DE OLIVEIRA

Documento técnico contendo um relatório analítico sobre a prevalência do tabagismo 
obtida a partir dos dados do Inquérito de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas - Vigitel 2008 no Brasil.

54 BR/CNT/0900619.001 DENISE LOPES PORTO Documento técnico contendo o Plano amostral probabilístico, seleção da amostra 
e simulações dos estimadores, por Unidades da Federação (UF), com intervalo de 
confiança, do projeto do Ministério da Saúde “Busca ativa, em 20 estados do Brasil, 
dos nascimentos e óbitos ocorridos em 2008 e investigação da causa dos respectivos 
óbitos”.

55 Documento técnico e análise estatística contendo tabelas de contingências de 
dupla entrada e mais, para registrar e analisar o relacionamento entre variáveis das 
principais causas de óbito Infantil da CID10 e variáveis contidas na Declaração de 
Óbito (DO) do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) para o Brasil, regiões e 
Unidades da Federação (UF), no ano de 2006.

56 BR/CNT/0900618.001 CARLA PINTAS MARQUES Documento técnico contendo análise dos indicadores de saúde contidos na PAP-VS 
que estão sob acompanhamento da Coordenação Geral de Informações e Análise 
Epidemiológica - CGIAE/DASIS/SVS/MS referentes ao 2º semestre de 2009.

57 BR/CNT/0900613.001 RAQUEL BARBOSA DE LIMA Documento técnico consolidado contendo o relato das investigações dos óbitos 
maternos, fetais, infantis e os com causa mal definida realizadas em municípios 
selecionados da Região Nordeste, no período de 2008.
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58 BR/CNT/0900603.001 HELIO DE OLIVEIRA Avaliação do perfil epidemiológico sobre mortalidade no Brasil, decorrente da entrada 
em vigor da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças. As modificações 
efetuadas em uma revisão da CID e sua entrada em vigor provocam uma substancial 
alteração do perfil epidemiológico de mortalidade, considerando-se que cada uma 
das modificações implica alterações nos códigos e regras de classificação de doenças. 
O produto a ser apresentado constará de dados sobre a mortalidade, pelas causas 
básicas de morte, em forma de tabelas, e baseados no Banco de Dados Nacional 
sobre Mortalidade desde a implantação da décima revisão da CID, em 1996 até a 
atualização de códigos efetuada pelo Mortality Reference Group - MRG, da OPAS, 
responsável pelas alterações a serem recomendadas para os diversos países, efetuada 
em 2006, ainda dentro daquela Revisão.

59 Avaliação dos dados sobre Mortalidade Fetal no Brasil, série histórica 2000 - 2006. 
O produto sobre a avaliação dos dados de mortalidade fetal baseia-se no fato de 
este tipo de óbito vir adquirindo importância para os programas e projetos dentro 
do contexto para redução da mortalidade infantil, principalmente pelos caracteres 
de utilização das consultas de pré-natal, tempo de duração da gestação e cuidados 
maternos que possam contribuir para a redução deste tipo de óbito. Notando-se 
que avaliações sobre os óbitos fetais são escassas na literatura, deve-se ressaltar 
a inclusão, na publicação Saúde Brasil, do Ministério da Saúde, de um capítulo 
específico sobre o assunto, evidenciando uma necessidade de maior conhecimento 
dos óbitos fetais, principalmente as suas causas básicas, destacando-se um crescente 
interesse dos codificadores pela sua revisão e uma mais correta aplicação dos códigos 
exatos e específicos para este tipo de óbito. Nesse trabalho procura-se fazer uma 
avaliação dos dados de mortalidade fetal no período de 2000 a 2006. 

60 BR/CNT/0900602.001 EDUARDO NUNES Documento técnico contendo o Manual Técnico para a instalação e configuração do 
Banco de Dados do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, baseado no Software 
Livre Joomla, demonstrando os passos para a criação do Banco de Dados do Sistema 
de Gerenciamento de Conteúdo e suas Tabelas.

61 Documento técnico contendo o Manual Técnico de instalação e configuração do 
Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, baseado em software livre, demonstrando os 
passos para a criação do portal do CIEVS.

62 Documento técnico contendo o Manual Técnico contendo a publicação dos 
indicadores de Mortalidade Materna e Mortalidade Infantil no Portal do CIEVS, 
demonstrando os passos para a criação dos mesmos.
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1 BR/CNT/1000778.001 ALYSSON FELICIANO LEMOS Documento contendo o detalhamento das atualizações, modificações, inserções 
e reestruturação da página WEB 2.0 da Unidade Técnica de Desenvolvimento 
Sustentável e Saúde Ambiental, com vistas a potencializar a Cooperação Técnica da 
OPAS/OMS.

2 Documento técnico contendo a identificação de diretrizes e ações estratégicas 
definidas na 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental de interesse para a 
Unidade Técnica de Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental.

3 BR/CNT/1000192.002 ALYSSON FELICIANO LEMOS Documento técnico contendo proposta preliminar com conteúdos em Saúde 
Ambiental referente às contrapartes que compõem a Rede de Relacionamento 
Técnico da Unidade Técnica de Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental para 
a Web. 2.0 da OPAS.

4 Documento técnico contendo a consolidação das atividades desenvolvidas no 
âmbito projeto UMA-SUS/Universidade Federal do Rio de Janeiro/Departamento de 
Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador e a Unidade Técnica de Desenvolvimento 
Sustentável da OPAS.

5 Documento técnico contendo a avaliação dos impactos financeiros e de gestão 
decorrente da implantação da portaria que institui o modelo de atenção integral à 
saúde de populações expostas a áreas contaminadas por contaminantes químicos.

6 BR/CNT/0901441.001 ANA CLAUDIA FERNANDES 
NOGUEIRA 

Documento técnico contendo descrição da estratégia de articulação e mobilização 
das Conferências Estaduais de Saúde Ambiental do Acre, Amazonas, Roraima, 
Rondônia.

7 Documento técnico contendo análise dos resultados das Conferências Estaduais de 
Saúde Ambiental do Acre, Amazonas, Roraíma e Rondônia.

8 BR/CNT/1000296.001 ANA CRISTINA SOARES LINHARES Documento técnico contendo o levantamento de informações sobre queima de 
combustíveis sólidos no interior de residências para subsidiar o desenvolvimento de 
políticas públicas relacionadas a qualidade de vida para populações potencialmente 
expostas.

9 Documento técnico contendo análise crítica da atuação e proposição de 
aperfeiçoamento das Unidades Sentinela, em atividade no âmbito do Sistema Único 
de Saúde - SUS, que atendam às populações susceptíveis potencialmente expostas a 
poluentes atmosféricos.

10 BR/CNT/1000970.001 ANDRE LUCIANCENCOV REDIVO Documento técnico contendo rotinas de geração de relatórios de gestão com o 
cálculo das variáveis, população, domicílios, renda, instrução, abastecimento de água, 
rede de esgoto e coleta de lixo do censo 2000 do IBGE, presentes no sistema de 
Cálculo.

11 Documento técnico contendo interface gráfica do sistema de cálculo de população 
exposta a contaminantes direcionada aos técnicos das secretarias estaduais de 
Vigilância em Saúde Ambiental - VSA seguindo o padrão estabelecido no sistema de 
Mapas Interativos.

12 BR/CNT/1000350.001 ANDRE LUCIANCENCOV REDIVO Documento técnico contendo a interface gráfica do sistema de cálculo de população 
exposta a contaminates, seguindo o padrão estabelecido no sistema de Mapas 
Interativos da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador;

13 Documento técnico contendo o banco de dados com as informações de população 
do censo demográfico de 2000 e as rotinas de cálculo empregadas no sistema de 
cálculo de população exposta a contaminantes.

14 BR/CNT/0901263.001 ANDRE LUCIANCENCOV REDIVO Documento técnico contendo a implementação da interface gráfica para Web dos 
mapas interativos, utilizando os dados da Análise de Situação de Saúde Ambiental e 
Saúde do Trabalhador ASISAST/Coordenação Geral de Vigilância Ambiental - CGVAM.

15 Documento técnico contendo a implementação de ferramentas para geração 
dinâmica de gráficos na interface dos mapas interativos.
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16 BR/CNT/1000351.001 ANDRE LUIZ DUTRA FENNER Documento técnico contendo a tradução e revisão (inglês - português) do Anexo 7 
referente a exemplo da Distribuição dos elementos do rótulo do Sistema Globalmente 
Harmonizado - GHS (p. 417 - 425) do Livro Púrpura do Sistema Globalmente 
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos - GHS da 1ª Edição 
revisada.

17 Documento técnico contendo a tradução e revisão (inglês - português) do Anexo 
8 referente a um exemplo de Classificação no Sistema Globalmente Harmonizado 
GHS (p. 429 - 436) do Livro Púrpura do Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem.

18 BR/CNT/0901222.001 ANDRE LUIZ DUTRA FENNER Documento técnico contendo a tradução e revisão (inglês - português) do Anexo 6 
referente aos Exemplos de colocação dos elementos do rótulo do GHS (p. 401 - 416) 
do Livro Púrpura do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem 
de Produtos.

19 BR/CNT/1001207.001 CARLA RIBEIRO Documento técnico contendo proposta de conteúdo para atualização das 
informações sobre a vigilância em saúde ambiental dos fatores físicos (VIGIFIS), para 
a radiação ionizante, no site da Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS e no Painel 
de Informações.

20 Documento técnico contendo proposta de conteúdo para a atualização das 
informações sobre a vigilância em saúde ambiental dos fatores físicos (VIGIFIS), para 
a radiação não ionizante, no site da Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS.

21 BR/CNT/1000548.001 CARLA RIBEIRO Elaboração de documento técnico contendo o levantamento documental da atuação 
da Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental junto às Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde no que se refere ao modelo de atuação do Vigifis.

22 Elaboração de documento técnico contendo os resultados do grupo de trabalho para 
a elaboração de política nacional de assistência farmacêutica para radio-acidentados 
com o objetivo de subsidiar a atuação das Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde.

23 BR/CNT/0901399.001 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES Documento técnico cotendo descrição da estratégia de articulação e mobilização das 
Conferências Estaduais de Saúde Ambiental de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo.

24 Documento técnico contendo análise dos resultados das Conferências Estaduais de 
Saúde Ambiental de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

25 BR/CNT/1001138.001 CAROLINA OLIVEIRA GONTIJO Documento técnico contendo a apresentação da nova proposta de reestruturação 
da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Sistema Nacional de Vigilância 
em Saúde, que será apresentada na 4ª Reunião da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação do Sistema Nacional.

26 Documento técnico contendo a apresentação da portaria que normatiza a nova 
composição do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde-SNVS para a realização 
da 4ª Reunião da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. 

27 BR/CNT/1001793.001 CASSIA DE FATIMA RANGEL Documento técnico sobre a Convenção para Proibição de Armas Químicas, da qual 
o Brasil é signatário, com ênfase para a Proteção e Assistência para Respostas a 
Emergências Químicas, visando o fortalecimento das ações de vigilância em saúde 
ambiental.

28 BR/CNT/1000156.001 CASSIA DE FATIMA RANGEL Documento técnico contendo consolidação e perspectivas das ações propostas na 
Programação das Ações de Vigilância em Saúde - PAVS, pela Coordenação Geral de 
Vigilância em Saúde Ambiental - CGVAM, para o biênio 2010 e 2011, visando o 
fortalecimento.

29 Documento técnico contendo consolidação e resultados das discussões do Painel: 
Atuação do Ministério da Saúde frente à exposição humana a agrotóxicos, da 9ª 
Mostra Nacional de Experiências bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doença.

30 Documento técnico contendo resultado das discussões da Oficina de Dirigentes de 
Vigilância em Saúde Ambiental, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2009 em 
Brasília/DF, para avaliação das ações desenvolvidas pelas Unidades Federadas - UF.

31 BR/CNT/1001758.001 CICERO DEDICE DE GOES JUNIOR Documento técnico contendo análise dos dados do Sistema de Informação de 
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA), nos estados do 
Mato Grosso e do Rio de Janeiro, no ano de 2009.
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32 BR/CNT/1000243.001 CICERO DEDICE DE GOES JUNIOR Documento técnico contendo análise dos dados do Sistema de Informação de 
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - SISAGUA, nos estados 
do Pernambuco e Maranhão, no ano de 2009, contendo capítulo conclusivo com 
recomendações técnicas.

33 Documento técnico contendo análise dos dados do Sistema de Informação 
de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - SISAGUA, nos 
estados de Roraima e Amapá, no ano de 2009, contendo capítulo conclusivo com 
recomendações técnicas.

34 BR/CNT/1001237.001 CINTIA HONORIO VASCONCELOS Documento técnico contendo resultados, importância e perspectivas do Atlas de 
Vulnerabilidade Socioambientais desenvolvido pelo convênio entre o Ministério da 
Saúde - MS/Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador 
- DSAST.

35 BR/CNT/1000801.001 CINTIA HONORIO VASCONCELOS Documento técnico contendo os resultados e a importância dos dados históricos 
disponibilizados no Sistema de Informações Ambientais Integrado a Saúde Ambiental 
- SISAM desenvolvido em parceria entre o INPE e a FIOCRUZ.

36 Documento técnico contendo a importância e as atividades desenvolvidas pela 
área técnica de Análise da Situação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador 
(ASISAST) no âmbito do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. 

37 BR/CNT/0901487.001 CINTIA HONORIO VASCONCELOS Documento técnico contendo uma análise da importância da Vigilância em Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador na promoção da saúde e desenvolvimento 
sustentável.

38 Documento técnico contendo os dados e indicadores selecionados e suas respectivas 
fichas técnicas do informativo: “Vigilância em Saúde Ambiental: Dados e Indicadores 
Selecionados - 2009”.

39 Documento técnico contendo análise da situação dos dados e indicadores do 
informativo: “Vigilância em Saúde Ambiental: Dados e Indicadores Selecionados - 
2009”.

40 BR/CNT/1000050.001 CLAUDIR TEIXEIRA RODRIGUES Documento técnico contendo análise crítica do modelo de dados atual, as telas dos 
programas e as regras de negócios aplicadas.

41 Documento técnico contendo versão preliminar do novo modelo de dados, telas 
dos programas e as regras de negócios, adequadas para o cadastramento e 
gerenciamento dos contratos financiados pelos Termos de Cooperação - TC com a 
OPAS, no âmbito da Secretaria.

42 Documento técnico contendo o modelo de dados atualizado, as telas dos programas 
e as regras de negócios ajustadas e permitindo o cadastramento e gerenciamento 
dos contratos realizados pelos Termos de Cooperação - TC com a OPAS, no âmbito 
da Secretaria.

43 BR/CNT/0901015.001 CLEIDE MOURA DOS SANTOS Documento técnico contendo proposta de integração das ações da Vigilância em 
Saúde Ambiental relacionada à Qualidade do Ar, no contexto do modelo de atenção 
integral à saúde de populações expostas a contaminantes químicos.

44 BR/CNT/1000725.001 CRISTINE LOURDES BRANCO Documento analítico, com enfoque na abordagem jurídica, sobre o Protocolo de 
Cartagena, no âmbito do Decreto nº 6.925 de 6 de agosto de 2009, que designa o 
Ministério da Saúde, juntamente com sua Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
como Autoridade.

45 BR/CNT/0901421.001 CRISTINE LOURDES BRANCO Documento contendo análise jurídica do instituto jurídico “reintegração de posse de 
terras da União” contendo levantamento e análise de situação da Ação Civil Pública 
n° 97.0104992-6, em curso na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

46 Documento contendo a hierarquização doutrinária dos instrumentos normativos e 
as competências de cada instrumento normativo e o levantamento do arcabouço 
normativo afeto a agrotóxicos no cenário nacional.

47 BR/CNT/1001752.001 DIANA SA WANDERLEY DE SOUZA 
LIMA

Documento técnico contendo análise dos dados do Sistema de Informação de 
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA), nos estados do 
Amazonas e Ceará, no primeiro semestre de 2010.

48 BR/CNT/1001277.001 DULCE FATIMA CERUTTI Documento contendo revisão dos materiais de comunicação específicos para as 
situações de desastres visando subsidiar o trabalho das equipes da Atenção Básica e 
da Vigilância em Saúde.

49 Documento contendo levantamento dos recursos de saúde necessários e utilizados 
pela Secretaria de Estado de Alagoas para atender a demanda oriunda do desastre 
por enxurrada em 28 municípios alagoanos.
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50 BR/CNT/1000724.001 DULCE FATIMA CERUTTI Documento contendo proposta de elaboração de um cartaz abrangendo: resumo 
das ações que devem ser desenvolvidas pelos órgãos e entidades que atuam em 
desastres, especialmente o setor saúde, sobre o Comitê Operativo de Emergência.

51 Documento contendo proposta de “Aplicação da Gestão de Risco de Desastres na 
Rede de Saúde do Sistema Único de Saúde”. O objetivo desse artigo é introduzir 
o conceito de gestão prospectiva do risco de desastres nas decisões relativas às 
infraestrutura

52 BR/CNT/1000018.001 DULCE FATIMA CERUTTI Documento contendo Termo de Referência e versão preliminar da emenda do Líderes 
- Curso Internacional sobre Saúde, Desastres e Desenvolvimento a ser realizado em 
agosto de 2010.

53 Documento contendo conteúdo didático sobre gestão de risco de desastres para ser 
inserido na capacitação em Gestão em Saúde Ambiental

54 Documento técnico contendo conteúdo didático sobre gestão de risco de desastres 
para ser inserido no Programa do Curso sobre Saúde, Desastres e Desenvolvimento.

55 BR/CNT/1001753.001 ELIANE LIMA E SILVA Documento técnico contendo proposta de capítulo da Vigilância em Saúde Ambiental 
dos riscos decorrentes de desastres (Vigidesastres) para o Guia de Vigilância em 
Saúde Ambiental.

56 BR/CNT/1000341.001 ELIANE LIMA E SILVA Elaboração de documento técnico contendo a análise da ocorrência de desastres de 
origem natural no Brasil, no período de 2003 a 2009 com o objetivo de subsidiar 
a atuação do Setor Saúde no planejamento e desenvolvimento das ações para 
situações.

57 Elaboração de documento técnico contendo a organização do processo de trabalho 
e as ações de assistência humanitária às vítimas do terremoto do Haiti desenvolvidas 
no âmbito do Ministério da Saúde com o objetivo de subsidiar as análises da 
atuação.

58 BR/CNT/1000460.001 ERIC FISCHER REMPE Documento técnico contendo proposta de ficha de identificação e cadastro das rotas 
de exposição a populações expostas a contaminantes químicos a ser inserida no 
SISSOLO.

59 Documento técnico contendo análise das demandas da 1ª Conferência Nacional de 
Saúde Ambiental para Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes 
Químicos.

60 BR/CNT/1000157.001 ERIC FISCHER REMPE Documento técnico contendo proposta de capacitação para a nova ficha de campo 
do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo 
Contaminado- SISSOLO.

61 Documento técnico contendo uma análise das rotas de exposição identificadas nas 
avaliações de risco a populações expostas a contaminantes químicos nas sete áreas 
contaminadas prioritárias acompanhadas pelo Ministério da Saúde.

62 BR/CNT/1001887.001 FABIO LUCIO MOREIRA LIMA Documento técnico contendo especificações para criação do novo Portal de 
Informação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - PISAST 2.0;

63 BR/CNT/1000803.001 FABIO LUCIO MOREIRA LIMA Documento técnico contendo especificações para confecção do portal da Conferência 
Nacional em Saúde Ambiental.

64 Documento técnico contendo especificações para evolução do Painel de Informações 
em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - PISAST.

65 BR/CNT/0901511.001 FABIO LUCIO MOREIRA LIMA Documento técnico contendo as especificações para evolução das ferramentas de 
manutenção de conteúdo e gerenciamento de informações do Painel de Informações 
em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador- PISAT.

66 Documento técnico contendo as especificações para utilização dos conteúdos e 
informações do Painel de Informações em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador- 
PISAT.

67 BR/CNT/1001737.001 FERNANDA RODRIGUES FONSECA Documento técnico contendo proposta de inserção de conteúdo de informações no 
aplicativo Painel de Informações de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador PISAST 
- versão 2.0.

68 BR/CNT/1000966.001 FERNANDA RODRIGUES FONSECA Documento técnico contendo integração entre os Sistemas Mapas Interativos e 
Sistemas de Informações Ambientais - SISAM.

69 Documento técnico contendo implementação de Webservices cartográficos e 
indicadores do subgrupo “cadastro” do “VIGIAGUA”.
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70 BR/CNT/1000231.001 FERNANDA RODRIGUES FONSECA Documento técnico contendo avaliação da disposição do banco de dados do Sistema 
de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - 
SISAGUA, para inserção dos dados no aplicativo mapas interativos.

71 Documento técnico contendo avaliação da disposição do banco de dados do Sistema 
de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos riscos decorrentes de Desastres 
Naturais - VIGIDESASTRES, para inserção dos dados no aplicativo mapas aplicativos.

72  BR/CNT/0901214.001 FERNANDA RODRIGUES FONSECA Documento técnico contendo análise e espacialização de informações referentes à 
qualidade da água, tais como a relação de municípios do Brasil que possuem Sistema 
de Abastecimento de Água (SAA), Solução Alternativa Coletiva (SAC), Solução 
Alternativa.

73 Documento técnico contendo proposta de uso de geoprocessamento para a 
representação espacial das informações produzidas pela Vigilância em Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador, com o objetivo de melhor subsidiar as ações de 
vigilância em saúde.

74 BR/CNT/1001236.001 FLAVIA GONZAGA SERAFIM Documento técnico contendo “Proposta de ações para subsidiar a atuação da 
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, nos Comandos de Saúde 
nas Rodovias”, com o intuito de garantir a atenção integral á saúde do profissional 
que realiza o transporte de carga e reduzir as vulnerabilidades que favorecem a 
ocorrência de acidentes com produtos perigosos.

75 Documento técnico contendo “Modelo de orientação para atuação das equipes de 
atenção básica na identificação das vulnerabilidades que podem contribuir para a 
ocorrência de desastres resultantes de ameaças tecnológicas”.

76 BR/CNT/1000726.001 FLAVIA GONZAGA SERAFIM Documento técnico contendo “Aspectos a serem considerados pelo Setor Saúde 
na preparação e resposta aos acidentes com produtos perigosos”, com o intuito 
de nortear a atuação das esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS na 
redução dos desastre.

77 Documento técnico contendo “Proposta para integração das ações da Atenção 
Primária à Saúde e da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos riscos 
decorrentes de desastres”, com o objetivo de fortalecer a atenção integral à saúde 
das populações.

78 BR/CNT/1000254.001 FLAVIA GONZAGA SERAFIM Documento técnico contendo “Seleção de indicadores de vigilância em saúde 
ambiental relacionada aos desastres, com base na matriz da OMS”.

79 Documento técnico contendo “Proposta de guia para ataução do setor saúde, em 
acidentes com produtos perigosos, com foco na gestão de risco de desastres”.

80 Documento técnico contendo “Proposta do modelo de atuação da Unidade de 
Respostas Rápidas Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos 
Decorrentes de Desastres (URR/DSAST) e a aplicabilidade dessa proposta junto às 
áreas técnicas.

81 BR/CNT/1001785.001 HENRIQUE DE BARROS MOREIRA 
BELTRAO

Documento técnico contendo análise técnica da ficha Sinan de notificação das 
intoxicações exógenas com proposição da definição de caso novo;

82 BR/CNT/1000399.001 HENRIQUE DE BARROS MOREIRA 
BELTRAO

Documento técnico contendo perfil epidemiológico dos casos de Intoxicação Exógena 
ocorridos no Brasil - período 2007 a 2009.

83 Documento técnico contendo análise dos fatores de risco associados aos óbitos por 
Intoxicação Exógena no Brasil - período 2007 a 2009.

84 BR/CNT/0901223.001 HENRIQUE DE BARROS MOREIRA 
BELTRAO

Documento técnico contendo análise crítica sobre os dados de controle e vigilância 
da qualidade de água nos Estados de Amapá e Paraíba.

85 BR/CNT/1001213.001 JOSE BRAZ DAMAS PADILHA Documento técnico contendo modelo de atuação da área de Vigilância em Saúde 
Ambiental relacionada aos desastres naturais e antropogênicos - Vigidesastres, para 
fortalecimento de ações de saúde em processos de licenciamento ambiental.

86 Documento técnico contendo Minuta de Portaria a dispor sobre a atuação da área de 
saúde nos processos de Licenciamento Ambiental de empreendimentos.
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87 BR/CNT/1000119.001 JOSE BRAZ DAMAS PADILHA Elaboração de documento técnico contendo propostas levantadas na Reunião Técnica 
“Saúde e Licenciamento Ambiental” para elaboração de instrumento normativo 
dispondo sobre as ações da área de saúde necessárias ao licenciamento ambiental 
de empreendimento.

88 Elaboração de documento técnico contendo estratégias da área de saúde para 
fortalecimento de ações em processos de licenciamento ambiental, nas esferas 
municipais e estaduais.

89 Elaboração de documento técnico contendo relatório de atividades realizadas, a 
partir do processo de licenciamento ambiental das hidrelétricas de Santo Antônio e 
Jirau, em Porto Velho- RO, para fortalecimento da vigilância em saúde ambiental na 
área.

90 BR/CNT/0901010.001 JOSE BRAZ DAMAS PADILHA Documento técnico contendo histórico e diagnóstico da situação atual de 
empreendimentos do setor de transportes (rodovias, portos e hidrovias), com 
participação do Ministério da Saúde - MS em seus processos de licenciamento 
ambiental.

91 BR/CNT/0901701.001 JUREMA MALCHER FONSECA Elaborar documento técnico sobre os resultados alcançados na participação de ações 
educativas da COESA/Funasa e PROFORMAR, sobre a redução da morbimortalidade 
por doenças endêmicas, com enfoque na dengue, destacando os eixos do Programa 
Mais Saúde.

92 Elaborar documento comparativo, de forma qualitativa e quantitativa, acerca dos 
resultados alcançados nas avaliações aplicadas nos Gerentes Regionais, Tutores e 
Alunos egressos do PROFORMAR, nas Regiões Sul e Nordeste I.

93 BR/CNT/1001751.001 LILIAM ANGELICA PEIXOTO 
COLOMBO

Documento técnico contendo proposta de normatização dos Comitês Estaduais de 
Saúde em Desastres - CESD, compreendendo Minutas de Portarias do Secretário 
de Estado da Saúde para Instituição do CESD; nomeação dos membros do CESD; e 
Regimento Interno.

94 BR/CNT/1001005.002 LILIAM ANGELICA PEIXOTO 
COLOMBO

Documento técnico contendo proposta de documentação para a organização do 
processo de instituição dos comitês Estaduais de Emergência em Situações de 
desastres no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS referindo-se: a)Termo de 
Abertura do Projeto.

95 Documento técnico contendo proposta de Roteiro de Orientação para a Implantação 
dos Comitês Estaduais de Emergência em Situação de Desastres no âmbito do 
Sistema Único de Saúde- SUS. 

96 BR/CNT/1000348.001 LILIAM ANGELICA PEIXOTO 
COLOMBO

Documento técnico contendo os resultados da atuação do Ministério da Saúde - MS 
para proteger a saúde da população frente às mudanças climáticas e do projeto do 
Observatório de Clima e Saúde.

97 Documento técnico contendo a proposta de atuação do Ministério da Saúde - MS 
baseado nas diretrizes da Conferência das Nações Unidas para discutir a Convenção 
Quadro de Mudanças Climáticas do ano de 2009 - COP XV.

98 BR/CNT/1001166.001 LUCIA REGINA MONTEBELLO 
PEREIRA

Elaboração de estudo para identificação de instrumentos de monitoramento e 
avaliação existentes na área da saúde, com vistas a adequação às atividades 
desenvolvidas pelo departamento de vigilância em saúde ambiental e saúde do 
trabalhador- DSAST/SVS/MS.

99 Elaboração de estudo para apresentação de proposta de instrumentos de 
monitoramento e avaliação, compatíveis a organização e gestão das atividades 
desenvolvidas pelo departamento de vigilância em saúde ambiental e saúde do 
trabalhador- DSAST/SVS/MS.

100 BR/CNT/1000733.001 LUCIA REGINA MONTEBELLO 
PEREIRA

Documento técnico contendo análise dos resultados alcançados pelo sub-
componente II- Vigilância em Saúde Ambiental- no período 2005 a 2009, 
relacionados ao projeto VIGISUS II.

101 Documento técnico contendo proposta para a fase III do Projeto VIGISUS, 
contemplando as atividades e indicadores para o monitoramento de ações de 
fortalecimento do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental -SINVSA.

102 BR/CNT/1001748.001 LUIZ BELINO FERREIRA SALES Documento técnico contendo monitoramento espacial dos focos de queimadas 
- período junho a agosto/2010 para subsidiar a análise de situação em saúde 
ambiental de agravos por poluição atmosférica no Brasil.
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103 BR/CNT/1000470.001 LUIZ BELINO FERREIRA SALES Documento técnico contendo o fluxo de soluções de informação da Área de Análise 
de Informação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Departamento de 
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - DSAST - período 2009.

104 Documento técnico contendo roteiro metodológico de capacitação em análise de 
situação em saúde ambiental e saúde do trabalhador para eventos de cooperação 
técnica.

105 Documento técnico contendo propostas de utilização dos aplicativos desenvolvidos 
no Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - DSAST 
para realização de estudos epidemiológicos.

106 BR/CNT/1000021.001 LUIZ BELINO FERREIRA SALES Documento técnico contendo modelo de roteiro metodológico para a análise 
ambiental aplicada a estudos de epidemiologia ambiental, com ênfase na vigilância 
em saúde ambiental.

107 Documento técnico contendo aplicação do roteiro metodológico de análise ambiental 
aplicada no caso do surto de hepatite ocorrido em Luziânia de Goiás primeiro 
semestre de 2009.

108 BR/CNT/0900766.001 LUIZ PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA Documento técnico contendo o programa das atividades antecedentes à abertura do 
evento da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental.

109 Documento técnico contendo a grade de programação que norteará a 1ª Conferência 
Nacional de Saúde Ambiental.

110 Documento técnico contendo o Relatório Final apresentando os resultados 
alcançados pela 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental.

111 BR/CNT/1001734.001 MARCELO DANIEL SEGALERBA 
BOURDETTE

Documento técnico contendo considerações técnicas sobre o risco da exposição 
humana em relação à estocagem e armazenamento do mercúrio no Brasil, no âmbito 
das iniciativas nacionais e internacionais de gestão do mercúrio.

112 BR/CNT/1000360.001 MARCELO DANIEL SEGALERBA 
BOURDETTE

Documento técnico contendo as linhas de atuação do setor saúde na Comissão 
Nacional de Segurança Química- CONASQ, com fins de subsidiar a atuação do 
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador na Agenda 
de Segurança Química.

113 Documento técnico contendo levantamento de informação, consolidação e 
proposição da atuação do Ministério da Saúde em relação a “Abordagem Estratégica 
de Manejo Internacional de Substâncias Químicas- SAICM”, com fins de subsidiar as 
ações do setor saúde para a gestão integrada de substâncias químicas.

114 BR/CNT/1000155.001 MARCIA HIDEMI MURAI GUEDES Documento técnico contendo análise na detecção de duplicidade de dados nas 
notificações de Acidentes de Trabalho Grave do ano de 2008, por unidade federada, 
a partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação- Sinan-NET.

115 Documento técnico contendo análise sobre a duplicidade de dados de Acidentes com 
Material Biológico, no ano de 2008, por unidade federada, a partir dos dados do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan-NET.

116 BR/CNT/1001746.001 MARIA DE FATIMA Documento técnico contendo análise da proposição de alteração da emissão de 
poluentes atmosféricos provenientes de fonte fixa e os seus reflexos no contexto da 
vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos.

117 BR/CNT/1000263.001 MARIA DE FATIMA Documento técnico contendo a consolidação do Instrumento de Identificação dos 
Municípios de Risco (IIMR), considerando poluição atmosférica, preenchidos pelos 
estados nos anos 2008 e 2009.

118 Documento técnico contendo a análise crítica e proposição de aperfeiçoamento 
do Instrumento de Identificação dos Municípios de Risco (IIMR), considerando 
poluição atmosférica, no contexto da vigilância em saúde de populações expostas a 
contaminantes.

119 BR/CNT/1001240.001 MARIA LUIZA DA SILVA Documento técnico contendo avaliação do uso de ferramentas de Videoconferência 
nas capacitações do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental - DSAST, nas 
mídias audiovisuais que possibilitam uma maior interação entre os usuários.

120 Documento técnico contendo diagnóstico das viodeoconferências via web das 
capacitações da Programação da Ações de Vigilância em Saúde - PAVS realizadas 
pelo Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - 
DSAST com as Secretarias.
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121 BR/CNT/0901188.001 MARIA DARCILIA RODRIGUES 
ARAUJO,

Documento técnico contendo fluxos de perguntas para os formulários do VI 
Inventário Nacional de VSA-2009, com informações sobre a estruturação da 
vigilância em saúde ambiental nos estados e capitais, período 2009.

122 Documento técnico contendo formulários consolidados pelas equipes técnicas do 
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador- DSAST, 
Dirigentes de VSA de Estados e Capitais do VI Inventário Nacional de VSA-2009.

123 BR/CNT/1000253.001 MARIA LUIZA DA SILVA Documento técnico contendo os resultados das discussões e encaminhamentos da 
9ª Reunião Preparatória da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental - CNSA 
realizada em dezembro de 2009, em Brasília/DF, com os Representantes da Comissão 
Organizadora Nacional.

124 Documento técnico contendo diagnóstico das capacitações de Vigilância em 
Saúde Ambiental previstas e realizadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde (SES) 
financiadas pelo projeto Vigisus II no ano de 2009.

125 Documento técnico contendo o levantamento dos produtos propostos nos Termos 
de Referências pelas áreas técnicas do Departamento no período de 2006 a 2009, 
visando articular as necessidades de produtos do departamento com a priorização de 
estratégias.

126 BR/CNT/1001743.001 MARIA PAULA DO AMARAL 
ZAITUNE

Documento técnico contendo relatório das discussões realizadas na Oficina de 
revisão das Diretrizes para a Elaboração de Protocolos de Atenção à Saúde de 
Populações Expostas a Contaminantes Químicos.

127 BR/CNT/1000315.001 MARIA PAULA DO AMARALZAITUNE Documento técnico contendo avaliação situacional sobre os protocolos de atenção 
integral à saúde de populações expostas implantados nos municípios brasileiros.

128 Documento técnico contendo proposta de instrumento de avaliação e monitoramento 
dos protocolos de atenção integral à saúde de populações expostas a contaminantes 
químicos.

129 BR/CNT/1001176.001 MARIA THEREZA FERREIRA TEIXEIRA Documento técnico contendo identificação e análise da Política Nacional de 
Educação e iniciativas do Ministério da Saúde na área de Educação em Saúde, 
evidenciando suas interfaces para subsidiar a elaboração dos projetos educativos a 
serem implantados.

130 Documento técnico contendo análise da Política Nacional de Promoção da Saúde 
- PNPS, das diretrizes da 1ª CNSA e da Portaria 3.252/09 frente às ações do 
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Tranalhador - DSAST, 
para orientação técnica.

131 BR/CNT/1000549.001 MARIA THEREZA FERREIRA TEIXEIRA Documento técnico contendo o Relatório Final da 1ª Conferência Nacional de 
Saúde Ambiental - 1ª CNSA, com informações sobre as atividades prévias da CNSA, 
o processo desenvolvido nos Estados e no Distrito Federal, o evento final e seus 
resultados.

132 Documento técnico contendo o Projeto Básico da avaliação da equipe técnica e dos 
membros da Comissão Organizadora Nacional da 1ª Conferência Nacional de Saúde 
Ambiental - 1ª CNSA, com informações acerda da metodologia desenvolvida para o 
evento.

133 BR/CNT/0901440.001 MARIA THEREZA FERREIRA TEIXEIRA Documento técnico contendo o Manual Metodológico da Conferência Nacional da 1ª 
Conferência Nacional de Saúde Ambiental - 1ª CNSA a ser utilizado na formação dos 
mediadores e relatores. 

134 Documento técnico contendo o Guia dos conferencistas participantes da etapa 
nacional da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental - CNSA, com informações 
pertinentes ao histórico do processo de mobilização dos Estados, Regulamento da 
Etapa Nacional.

135 BR/CNT/1001747.001 MARIA UMBELINA DUMONT Documento técnico contendo Projeto introdutório para subsidiar a Assistência 
Preparatória (instrumento que estabelece as atividades preliminares à elaboração do 
PRODOC) para o desenvolvimento do Projeto de Cooperação Técnica.

136 BR/CNT/1000335.001 MARIA UMBELINA DUMONT Elaborar documento técnico contendo avaliação da proposta apresentada referente 
ao planejamento das ações do departamento de Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador - DSAST - biênio 2010-2011.

137 Elaborar documento técnico contendo avaliação e proposições provenientes do 
Planejamento Estratégico Participativo do Departamento de Saúde Ambiental e 
Saúde do Trabalhador - DSAST, de caráter político pedagógico.

138 BR/CNT/1001759.001 MARIANA SCHNEIDER Documento técnico contendo plano do curso de curta duração sobre avaliação de 
impactos à saúde contemplando a biodiversidade no contexto da vigilância em saúde 
ambiental.
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139 BR/CNT/1000344.001 MARIANA SCHNEIDER Documento técnico contendo avaliação do curso aplicado aos funcionários da DILIC 
(Diretoria de Licenciamento Ambiental) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - 
Ibama pelos técnicos do departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador.

140 Documento técnico contendo estratégias da área de Vigilância em Saúde Ambiental 
relacionada aos riscos decorrentes da qualidade da água pra consumo humano - 
Vigiágua, para fortalecimento de ações em processos de licenciamento ambiental, 
nas esferas federal, municipais e estaduais.

141 BR/CNT/0901592.001 MARIE KALYVA Documento técnico contendo as ações do poder público para implementação da 
Estratégia de Transição dos inaladores de dose medida- MDIs com Clorofluorcarbonos 
- CFCs.

142 Documento técnico contendo avaliação da implementação das atividades 
programadas na Campanha de Divulgação de Informações e Conscientização da 
Classe Médica e População sobre a Transição para o Período de 2008 a 2012.

143 BR/CNT/1001756.001 MARIELY HELENA BARBOSA DANIEL Documento técnico contendo análise dos Relatórios da Pactuação de Vigilância 
em Saúde - PAVS, dos estados de Rio Grande do Norte, São Paulo e Pará - primeiro 
semestre de 2010, contendo capítulo conclusivo com recomendações técnicas.

144 BR/CNT/1000455.001 MARIELY HELENA BARBOSA DANIEL Documento técnico contendo análise dos dados do Sistema de Informação de 
Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano - SISAGUA, nos estados 
Espírito Santo e São Paulo, período 2009 - contendo capítulo conclusivo com 
recomendações técnicas.

145 Documento técnico contendo análise dos dados do Sistema de Informação 
de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - SISAGUA, nos 
estados Piauí e Pernambuco, período 2009 - contendo capítulo conclusivo com 
recomendações técnicas, a ser submetido aos gestores estaduais inseridos no estudo.

146 BR/CNT/1000153.001 MARIELY HELENA BARBOSA DANIEL Documento técnico contendo as contribuições do VIGIAGUA na construção do Plano 
Nacional de Saneamento e Regulamentação da Lei n. 11447/2007.

147 Documento técnico contendo análise dos dados do Sistema de Informação de 
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - SISAGUA, nos estados de 
Rondônia, Pará, Roraima e Amapá, período 2009, contendo capítulo conclusivo com 
recomendações técnicas.

148 BR/CNT/1000469.001 MELISSA SENDIC SUDBRACK Documento técnico contendo análise dos dados de vigilância e controle da qualidade 
da água para consumo humano, nos estados Sergipe e Rio Grande do Sul, no ano de 
2009.

149 Documento técnico contendo análise dos dados de vigilância e controle da qualidade 
da água para consumo humano, nos estados Goiás e Rondônia, no ano de 2009. 

152 BR/CNT/1000022.001 MELISSA SENDIC SUDBRACK Documento técnico contendo análise dos dados de vigilância e controle da qualidade 
da água para consumo humano, nos estados do Ceará e Alagoas, no ano de 2009.

153 Documento técnico contendo consolidação das contribuições resultantes das 
reuniões realizadas junto ao Grupo de Trabalho de Revisão da Portaria 518/2004, 
referentes ao Tema I: Das definições (Conceitos de água potável, sistemas e soluções 
alternativas.

154 BR/CNT/1001738.001 MICHAEL LAURENCE ZINI LISE Documento técnico contendo avaliação da qualidade de preenchimento dos 
registros dos bancos de dados das doenças de notificação relacionadas à saúde do 
trabalhador no Sistema de Informação dos Agravos de Notificação - Sinan, Brasil - 
período 2.

155 BR/CNT/0901215.001 NESTOR RAUL MINHUEY MENDEZ Documento técnico contendo “Proposta de modelo de atuação da Vigilância em 
Saúde Ambiental para Radiações Ionizantes”.

156 Documento técnico contendo “Levantamento de grupos de pesquisa de referência no 
desenvolvimento de estudos e discussões em Radiações Ionizantes e Radiações Não 
Ionizantes”.

157 BR/CNT/1001745.001 OSNIR SATURNINO NASCIMENTO Documento técnico contendo exposição de motivos e minuta de documento legal 
com a finalidade de propor o estabelecimento de Comitê de Recursos Humanos para 
o Departamento em Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - DSAST.

158 BR/CNT/1000347.001 OSNIR SATURNINO NASCIMENTO Documento técnico contendo relatório da “Oficina de Operacionalização das 
Diretrizes e Ações Estratégicas” da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental 
durante o X Congresso das Secretarias de Saúde do estado do Ceará.

159 Documento técnico contendo análise das propostas resultantes das “Oficinas de 
Reflexão Estratégica sobre a prática de Trabalho”, para subsidiar os processos 
de capacitação de recursos humanos do Departamento de Vigilância em Saúde 
Ambiental.
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160 BR/CNT/1000025.001 OSNIR SATURNINO NASCIMENTO Elaborar o projeto do Curso Básico e Integrado da Vigilância em Saúde Ambiental e 
Saúde do Trabalhador de acordo com a Metodologia de Competências baseada em 
Currículos.

161 Construir Relatório das Oficinas para elaboração do Curso Básico e Integrado 
da Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador de acordo com a 
Metodologia de Competências baseada em Currículos.

162 BR/CNT/1000244.002 PALOMA DE PAULA PIRES Documento técnico contendo análise e compatibilização do programado no Plano 
Operativo Anual - POA com o executado para o sub-componente A2 do VIGISUS nos 
resultados da execução do Plano Operativo VIGISUS II no ano 2009.

163 Documento técnico contendo análise da metodologia da execução das atividades 
técnicas do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental de Saúde do 
Trabalhador no ano de 2009, e proposta de ferramenta para aperfeiçoamento e 
otimização com finalidade de identificar pontos críticos e construção de propostas 
para 2010.
Documento técnico contendo ações do Departamento de Vigilância em Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador junto ao Comitê Gestor da Política Nacional de 
Promoção da Saúde, desenvolvidas no ano de 2008.

164 BR/CNT/1001015.001 PATRICIA LOUVANDINI Documento contendo o IV Informe Unificado das Informações sobre Agrotóxicos 
existentes no SUS com fins de subsidiar as ações de vigilância em saúde ambiental 
relacionada às substâncias químicas.

165 Documento técnico contendo revisão do Perfil Nacional de Gestão Sustentável de 
Agrotóxicos, com o objetivo de trazer subsídios para o desenvolvimento de ações 
coordenadas e harmonizadas através de medidas de prevenção dos riscos relativos a 
exposição.

166 BR/CNT/1001279.001 PATRICIA MOURA DIAS Documento técnico contendo análise das metas (rede de serviço sentinela em 
Saúde do Trabalhador; municípios sentinela em Saúde do Trabalhador e centros 
de referência em Saúde do Trabalhador - Cerest) da Coordenação de Saúde do 
Trabalhador.

167 BR/CNT/1000729.001 PATRICIA MOURA DIAS Documento contendo a programação e execução do plano de investimento do DSAST 
em 2008 para implantação da Rede Nacional de laboratórios de Saúde Ambiental e 
Saúde do Trabalhador.

168 Relatório técnico com a análise das metas 2009 do DSAST pactuado no colegiado da 
SVS incluídas no programa Mais Saúde.

169 BR/CNT/0901591.001 PATRICIA MOURA DIAS Documento técnico contendo análise das metas pactuadas pelo Departamento de 
Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - DSAST em 2009;

170 Documento técnico contendo a elaboração do Programa Anual de Trabalho- PAT do 
Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador -DSAST para 2010.

171 BR/CNT/1001742.001 PAULA DURANTE TAGLIARI Documento técnico contendo atualização do Manual do Sistema de Informação de 
Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado - SISSOLO.

172 BR/CNT/1000459.001 PAULA DURANTE TAGLIARI Documento técnico contendo levantamento das informações sobre a revisão de 
campos com recorrência de erros e alimentação de novos campos e da ficha de 
campo referente às alterações do Módulo I do Sistema de Informação de Vigilância 
em Saúde de População expostos a solo contaminado.

173 Documento técnico contendo avaliação do Sistema de Informação de Cidade dos 
Meninos.

174 BR/CNT/1000151.001 PAULA DURANTE TAGLIARI Documento técnico contendo consolidado do aprimoramento do módulo I do 
SISSOLO - Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 
Solo Contaminado (Ficha de Campo), relatórios e pesquisa);

175 Documento técnico contendo levantamento da progressão dos indicadores da 
Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado - VIGISOLO.

176 BR/CNT/1000730.001 POLIANA DUTRA MAIA Documento técnico contendo a sistematização dos estudos científicos referentes aos 
parâmetros químicos inseridos na Portaria MS nº 518/2004.

177 BR/CNT/1000024.001 POLIANA DUTRA MAIA Documento técnico contendo levantamento e análise dos dados de fluoretação nos 
estados brasileiros, inseridos no SISAGUA.

178 Documento técnico contendo a sistematização dos estudos realizados para subsidiar 
a revisão da Portaria 518/2004.

179 BR/CNT/0901014.001 POLIANA DUTRA MAIA Documento técnico contendo proposta de estruturação do Hot Site para 
disponibilização e divulgação da metodologia do Plano de Segurança da Água (PSA) 
no Brasil.
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180 BR/CNT/1000721.001 PRISCILA CAMPOS BUENO Documento técnico contendo a revisão das “Diretrizes para elaboração de protocolos 
de vigilância e assistência à saúde de populações expostas”.

181 Documento técnico contendo a proposta de instrumento para levantamento de 
proposições dos gestores estaduais sobre a atuação da vigilância em saúde de 
populações expostas a contaminantes químicos.

182 Documento técnico contendo a análise do documento “Procedimentos de vigilância 
epidemiológica relacionada à população exposta a solo contaminado”, proposto pelo 
Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

183 BR/CNT/0901509.001 PRISCILA CAMPOS BUENO Documento técnico contendo o consolidado da análise comparativa dos dados do 
banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações 
Expostas a Solo Contaminado -SISSOLO- considerando todas as regiões do Brasil, nos 
anos de 2004.

184 Documento técnico contendo proposta do módulo II do Sistema de Informação de 
Vigilância em Saúde de populações Expostas a Áreas Contaminadas.

185 BR/CNT/1001757.001 RAQUEL HELOISA HELUY NOVAES Documento técnico contendo levantamento de informações sobre a Vigilância em 
Desastres (Vigidesastres) para atualização do PISAST e site da SVS.

186 BR/CNT/1000346.001 RAQUEL HELOISA HELUY NOVAES Documento técnico contendo avaliação da participação do Ministério da Saúde nos 
eventos de divulgação da Estratégia Brasileira de transição para a Eliminação dos 
Inaladores de Dose Medidas (MDIs) com Clorofluorcarbono (CFC).

187 Documento técnico contendo proposta de plano de ações em comunicação e 
divulgação dos resultados da Vigilância em Saúde Ambiental relacionadas aos 
desastres.

188 BR/CNT/1001214.001 REGINA MARIA MELLO Documento técnico contendo análise dos dados do Siságua - período 2009, Região 
Norte.

189 Documento técnico contendo análise dos dados do Siságua - período 2009, Região 
Nordeste e Centro-Oeste.

190 BR/CNT/1000055.001 REGINA MARIA MELLO Documento técnico contendo análise de controle de qualidade da água dos Sistemas 
de Abastecimento de Água.

191 Documento técnico contendo análise de vulnerabilidade de municípios quanto ao 
tratamento de água e outros indicadores demográficos e sócioeconômicos referentes 
aos Sistemas de Abastecimento de Água.

192 Documento técnico contendo análise dos indicadores de ação da vigilância da 
qualidade da água para consumo humano no período de 2005 a 2009.

193 BR/CNT/1000029.001 RENATA HELENA VILLARON XAVIER 
MOLL

Documento técnico contendo análise da execução física das ações e resultados 
esperados programados no Plano de Trabalho Anual (PAT) da Coordenação Geral de 
Vigilância Ambiental/CGVAM que compõe a Diretoria de Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador/DSA.

194 Documento técnico contendo análise da execução física das ações e resultados 
esperados programados no Plano de Trabalho Anual (PAT) da Coordenação Geral de 
Vigilância Ambiental/CGVAM que compõe a Diretoria de Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador/DSA

195 Documento técnico contendo análise da execução física das ações e resultados 
esperados programados no Plano de Trabalho Anual (PAT) da Coordenação Geral de 
Vigilância Ambiental/CGVAM que compõe a Diretoria de Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador/DSAST, durante o terceiro quadrimestre de 2008, em relação à gestão 
de recursos humanos, contendo dados e informações relevantes aos processos de 
contratação de prestadores de serviços técnicos especializados.

196 BR/CNT/1001755.001 RITA DE CASSIA BARRETTO 
FIGUEIREDO

Documento técnico contendo consolidação das discussões das Oficinas Regionais 
sobre a revisão da Portaria MS n. 518/2004 - regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

197 BR/CNT/1001754.001 RODRIGO OTAVIO PEREIRA SAYAGO 
SOARES

Documento técnico contendo recolhimento e preparação de planilha de dados da 
Amazônia Legal para a utilização dos dados em publicação do Ministério da Saúde 
- MS.

198 BR/CNT/1001241.001 ROGERIO FENNER Documento técnico contendo exposição de motivos argumentada, com a finalidade 
de propor o estabelecimento de um Grupo de Trabalho a respeito do tema 
Desenvolvimento Sustentável dentro do Comitê Gestor da Política Nacional de 
Promoção da Saúde.

199 Documento técnico contendo projeto para a criação e estruturação, no âmbito do 
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador -DSAST, do 
Programa de Territórios Saudáveis e Sustentáveis, com enfoque na articulação intra e 
intersetorial.
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200 BR/CNT/1000734.001 ROGERIO FENNER Elaborar documento contendo levantamento das ações de Cidades Saudáveis 
realizadas pelo Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador- DSAST a partir de julho de 2009 e identificação das linhas de ações 
prioritárias.

201 Elaborar documento contendo Plano de Execução “Cidades Saudáveis” 2010-2011 
do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - DSAST.

202 BR/CNT/0901506.001 ROGERIO FENNER Documento técnico contendo proposta de ações estratégicas para a participação da 
Coordenação Geral de Vigilância Ambiental- CGVAM no Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA.

203 Documento técnico contendo proposta de ações estratégicas para a participação da 
Coordenação Geral de VigilÂncia Ambiental -CGVAM na Comissão de Políticas para o 
Desenvolvimento Sustentável -CPDS e Agenda 21 Brasileira.

204 BR/CNT/1001750.001 SIMONE KRUGER SABBAG Documento contendo “Diagnóstico situacional do processo de descentralização dos 
laboratórios de análises de baixa complexidade de água para o consumo humano no 
estado da Amapá”.

205 Documento técnico contendo os critérios para a habitação de Centros Colaboradores 
em ánalises de metais pesados.

206 BR/CNT/1001235.001 SUZANE DA FONSECA DURAES Elaborar documento técnico contendo a estratégia de comunicação para a cobertura 
da 10ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção 
e Controle de Doenças (Expoepi).

207 Elaboração de documento técnico contendo releases para divulgação da pauta de 
vigilância em saúde ambiental e saúde do trabalhador na X Expoepi. 

208 BR/CNT/0901245.001 SUZANE DA FONSECA DURAES Documento técnico contendo o mailing atualizado dos veículos de comunicação 
(jornais, revistas, rádios e TV) do DF e estados.

209 Documento descritivo sobre o planejamento e o cronograma das ações de divulgação 
do evento nacional.

210 Documento técnico contendo avaliação da cobertura da mídia sobre a 1ª Conferência 
de Saúde Ambiental. 

211 Documento técnico contendo de avaliação dos resultados das estratégias de 
divulgação da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental.

212 BR/CNT/1001749.001 THENILLE FARIA MACHADO DO 
CARMO

Documento técnico contendo comparativo entre o número de pesquisas em Saúde 
Ambiental financiadas pelo Ministério da Saúde via contratação direta, Edital 
Nacional e Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde - PPSUS e o 
número de pesquisas.

213 BR/CNT/1000302.001 THENILLE FARIA MACHADO DO 
CARMO

Documento técnico contendo avaliação das pesquisas contempladas pelo edital MCT 
- CNPq/MS-SCTIE-DECIT/CT - Saúde - Nº 24/16 em todas as regiões com intuito de 
descrever o avanço das pesquisas contempladas no referido edital junto à análise do 
cumprimento.

214 Documento técnico contendo proposta de avaliação para as pesquisas desenvolvidas 
no âmbito da coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) bem como o 
processo de consolidação dos temas de pesquisa prioritários para a CGVAM.

215 BR/CNT/1001084.001 VANESSA GONÇALVES FAUSTINO Documento técnico contendo proposta de integração do processo de participação 
dos atores envolvidos na construção da Política Nacional de Saúde Ambiental.

216 Documento técnico contendo proposta do processo participativo para integração da 
Saúde Ambiental nas agendas de Políticas Públicas de Saúde.

217 BR/CNT/1000349.001 VANESSA GONÇALVES FAUSTINO Documento técnico contendo propostas para elaboração, apresentação e divulgação 
dos produtos (artigos, livros e outras publicações) apoiadas pela CGVAM/SVS/
MS com o objetivo de estimular os profissionais do setor saúde a publicarem seus 
trabalhos.

218 Documento técnico contendo Protocolo para identificação e organização da área de 
capacitação para as áreas do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental 
- SINVAS que compõem a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental - 
CGVAM.
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219 BR/CNT/0901396.001 VANESSA GONÇALVES FAUSTINO Documento técnico contendo levantamento, análise e sistematização das 
informações/produtos técnicos elaborados no âmbito da Coordenação Geral de 
Vigilância em Saúde Ambiental, no período de 2004 a 2006, para subsidio eficiente à 
tomada de decisão.

220 Documento técnico contendo levantamento, análise e sistematização das 
informações/produtos técnicos elaborados no âmbito da Coordenação Geral de 
Vigilância em Saúde Ambiental, no período de 2007 a 2009, para subsídio eficiente à 
tomada de decisão.

TC 38
Nº CONTRATOS PF PRODUTO

1 BR/CNT/0901299.002 HELDER CORDEIRO DE BARROS Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do 
acompanhamento de obras dos sistemas de esgotamento sanitário, financiadas pela 
Funasa no Estado de Pernambuco.

2 Documento técnico contendo análise e avaliação dos relatórios de visitas técnicas e 
pareceres referentes aos projetos de esgotamento sanitário, financiadas pela Funasa, 
no Estado de Pernambuco.

3 Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento e solução dos pontos 
vulneráveis detectados para acompanhamento, fiscalização e desenvolvimento das 
obras a serem executadas, com recursos da Funasa, no Estado de Pernambuco; 
Documento técnico contendo levantamento consolidado situacional, referente às 
obras dos sistemas de esgotamento sanitário, financiadas pela Funasa, especificando 
a o local, a população beneficiada e proposta para manutenção das obras realizadas, 
no Estado de Pernambuco.

4 BR/CNT/1000083.001 IGOR MOTA FERNANDES Documento técnico contendo análise e avaliação dos relatórios de visitas e pareceres 
técnicos referentes às obras de abastecimento de água relativas ao PAC/Funasa no 
ano de 2008 no Estado do Ceará.

5 Documento técnico contendo análise e avaliação dos relatórios de visitas e pareceres 
técnicos referentes às obras de esgotamento sanitário relativas ao PAC/Funasa no ano 
de 2008 no Estado do Ceará.

6 Documento técnico contendo análise e avaliação dos relatórios de visitas e pareceres 
técnicos referentes às obras de abastecimento de água relativas ao PAC/Funasa no 
ano de 2009 no Estado do Ceará.

7 Documento técnico contendo análise e avaliação dos relatórios de visitas e pareceres 
técnicos referentes às obras de esgotamento sanitário relativas ao PAC/Funasa no ano 
de 2009 no Estado do Ceará.

8 BR/CNT/1001518.001 ILDO STORER NETO Documento técnico contendo levantamento situacional das obras de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário, executadas no estado de Rondônia, com recursos da Funasa, 
no período de 2007 a 2008.

9 BR/CNT/0900588.001 ILDO STORER NETO Documento técnico contendo proposta para aperfeiçoamento do processo de 
avaliação das ações programadas e executadas no escopo do PAC/Funasa, para 
qualificar o processo de trabalho dos técnicos que atuam na Coordenação Regional 
de Rondônia.

10 Documento técnico contendo relatório situacional do processo de alimentação do 
SIGESAN, com informações gerenciais que possibilitem o monitoramento e avaliação 
das ações relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/Funasa, 
programadas.

11 Documento técnico contendo relatório de avaliação da implementação das ações 
programadas e metas atingidas referentes ao Programa de Aceleração do Crescimento 
- PAC/Funasa, 2007a 2009, no Estado de Rondônia.

12 BR/CNT/1000944.001 JACILENE RODRIGUES DA SILVA 
COSTA

Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de abastecimento 
de água executadas com recursos da Funasa no Estado da Bahia, no período de 2007 
a 2009. O produto deverá informar os valores gastos para implantar cada sistema.

13 Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de abastecimento 
público de água analisados no Produto 1, informando: comunidades beneficiadas; 
população atendida; número de ligações domiciliares e características macro dos 
sistemas.

14 Documento técnico contendo as deficiências dos projetos apresentados para cada 
sistema analisado nos Produtos 1 e 2, enfocando: erros de projeto mais frequentes; 
soluções inadequadas para a situação encontrada nas comunidades beneficiadas. 
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15 BR/CNT/0900929.001 JACILENE RODRIGUES DA SILVA 
COSTA

Documento técnico contendo relatório de visitas técnicas e pareceres, referentes aos 
projetos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário financiados 
pela Funasa, no Estado da Bahia.

16 Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento e solução dos pontos 
vulneráveis, detectados para acompanhamento, fiscalização e desenvolvimento das 
obras a serem executadas com recursos da Funasa, no Estado da Bahia.

17 Documento técnico contendo levantamento consolidado situacional referente às obras 
de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, financiadas pela 
Funasa, contendo relatório descritivo da implementação e percentual de execução da 
obra.

18 BR/CNT/1000084.001 JAQUELINE FRANCISCHETTI ZAGO Documento técnico contendo pareceres sobre pesquisas em andamento do Edital de 
Convocação 01/2007, das áreas temáticas Abastecimento de água e Esgotamento 
Sanitário, do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento.

19 Documento técnico contendo planejamento, organização, realização e avaliação de 
eventos relativos ao Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento.

20 Documento técnico contendo revisão, correção e consolidação de pesquisas, do 
Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento para divulgação.

21 Documento técnico contendo pareceres sobre os relatórios de pesquisas dos 
Editais de Convocação 01/2003 e 01/2007, das áreas temáticas Abastecimento de 
água e Esgotamento Sanitário, bem como sugestões de propostas alternativas de 
aplicabilidade.

22 BR/CNT/1000842.001 JOAO LUIS SCARELLI Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de apoio às 
cooperativas e associações dos catadores de materiais recicláveis, executados com 
recursos da Funasa no estado de São Paulo, informando os valores gastos para 
implantação.

23 Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de apoio às 
cooperativas e associações dos catadores de materiais recicláveis analisados no 
Produto 01.

24 Documento técnico contendo as deficiências dos projetos apresentados para cada 
sistema analisado nos Produtos 1 e 2, enfocando: erros mais frequentes de projeto, 
soluções inadequadas para a situação encontrada nas comunidades beneficiadas.

25 BR/CNT/1000088.001 JORGE LUIZ RODRIGUES CURSINO 
DE SENA

Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de esgotamento 
sanitário, financiados pela Funasa, no Estado do Ceará, no período de 2001 e 2006, 
informando os valores gastos para implantação em cada sistema.

26 Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de abastecimento 
de água, informando as comunidades beneficiadas; população atendida; número de 
ligações domiciliares e características macro dos sistemas, financiadas pela Funasa.

27 Documento técnico contendo avaliação dos projetos apresentados para cada sistema 
de Abastecimento de Água, enfocando os erros de projeto mais frequentes, soluções 
inadequadas para a situação encontrada nas comunidades beneficiadas.

28 Documento técnico contendo avaliação de resultados sob a perspectiva do impacto na 
saúde das populações beneficiadas com a implantação dos sistemas de esgotamento 
sanitário, enfocando os índices epidemiológicos, investimentos realizados pela Funasa.

29 BR/CNT/1000034.001 JOSE ALBERT DE CARVALHO 
BATISTA

Documento técnico contendo levantamento situacional das obras de sistemas de 
abastecimento de água, financiadas pela Funasa, no Estado do Tocantins, no período 
de 2003 a 2009, informando os valores gastos para implantação de cada sistema.

30 Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de abastecimento 
de água, informando as comunidades beneficiadas, população atendida, número de 
ligações domiciliares e características macro dos sistemas, no Estado da Tocantins.

31 Documento técnico contendo avaliações dos projetos apresentados para cada sistema 
de abastecimento de água, enfocando os erros de projeto; as soluções inadequadas 
para a situação encontrada nas comunidades beneficiadas; as dificuldades para 
implantação.

32 Documento técnico contendo avaliação de resultados sob a perspectiva do impacto na 
saúde das populações beneficiadas com a implantação dos sistemas de abastecimento 
de água, enfocando os índices epidemiológicos, investimentosrealizados pela Funasa.
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33 BR/CNT/0901268.002 JOSE BOAVENTURA TEIXEIRA Documento técnico contendo as diretrizes gerais das ações de Educação em Saúde 
e Mobilização Social no processo participativo visando à elaboração do Programa 
Nacional de Saneamento Rural.
Documento técnico contendo Relatório da Oficina para discussão do processo 
de educação em saúde nas práticas relacionadas à implantação de sistemas de 
Saneamento Rural.

34 Documento técnico apresentando o levantamento de experiências de educação e 
participação comunitária nas práticas relacionadas à implantação de sistemas de 
Saneamento Rural.

35 Documento técnico contendo os subsídios metodológicos e técnicas a serem aplicadas 
na prática da educação em saúde, mobilização social e participação na implantação e 
sustentabilidade das ações e serviços de saneamento na área rural.

36 Documento técnico contendo proposta sobre as estratégias para implantação das 
ações de Educação e Participação da População na implantação e sustentabilidade 
dos serviços de saneamento na área rural.

37 BR/CNT/1000840.001 JOSE EVERTON BARBOSA DE 
OLIVEIRA

Documento técnico contendo a avaliação dos impactos sociais alcançados com as 
implantações das obras de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água, Melhorias 
Habitacionais para o Controle da doença de Chagas e Melhorias Sanitárias 
Domiciliares.

38 Documento técnico contendo a avaliação dos impactos sociais alcançados com as 
implantações das obras de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água, Melhorias 
Habitacionais para o Controle da doença de Chagas e Melhorias Sanitárias 
Domiciliares.

39 Documento técnico contendo a avaliação dos impactos sociais alcançados com as 
implantações das obras de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água, Melhorias 
Habitacionais para o Controle da doença de Chagas e Melhorias Sanitárias 
Domiciliares.

40 Documento técnico contendo relatórios de acompanhamento das obras e ações 
de saneamento ambiental realizadas pela Funasa no período compreendido entre 
fevereiro a novembro 2009; com especificação dos locais, população beneficiada.

41 BR/CNT/1001458.001 JOSE HELIO FERREIRA Documento técnico contendo a avaliação dos impactos a saúde alcançados com 
as ações de implantações, melhorias e/ou ampliações de Sistemas de Tratamento e 
Coleta de Esgotos, relacionadas com os convênios celebrados no período de 2006 a 
2010.

42 Documento técnico contendo a avaliação dos impactos a saúde alcançados com 
as ações de implantações, melhorias e/ou ampliações de Sistemas de Tratamento e 
Coleta de Esgotos relacionadas com os convênios celebrados no período de 2006 e 
2010 para Controle de Agravos contribuindo na melhoria da qualidade de vida das 
comunidades situadas na microrregião do Cariri Paraibano.

43 BR/CNT/0901298.002 JOSE ROSENILTON DE ARAUJO 
MARACAJA

Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do 
acompanhamento de obras dos sistemas de abastecimento de água, financiados pela 
Funasa, no Estado da Paraíba.

44 Documento técnico contendo análise e avaliação dos relatórios de visitas técnicas e 
pareceres, referentes aos projetos de abastecimento de água, financiados pela Funasa, 
no Estado da Paraíba.

45 Documento técnico contendo proposta para aperfeiçoamento e solução dos pontos 
vulneráveis, detectados para acompanhamento de obras, a serem financiadas com 
recursos da Funasa, no Estado da Paraíba.

46 Documento técnico contendo levantamento consolidado situacional referente às obras 
dos sistemas de abastecimento de água, financiadas pela Funasa, especificando local, 
a população beneficiada e proposta para manutenção das obras realizadas, no Estado 
da Paraíba..
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47 BR/CNT/1000719.001 JOSSANIO RAIA RODRIGUES Documento técnico contendo avaliação quantitativa e qualitativa com análise dos 
impactos na saúde dos índios após as obras implantadas em 2008, nas comunidades 
indígenas do Pólo Base de Humaitá/DSEI Porto Velho, da Coordenação Regional de 
Rondônia.

48 Documento técnico contendo avaliação da operação e manutenção das obras 
implantadas nas aldeias indígenas do Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena, 
da Coordenação Regional de Rondônia, com propostas de melhorias.

49 Documento técnico contendo avaliação quantitativa e qualitativa com análise dos 
impactos na saúde dos índios após as obras implantadas em 2008, nas comunidades 
indígenas do Pólo Base de Humaitá/DSEI Porto Velho, da Coordenação Regional de 
Rondônia.

50 BR/CNT/0900685.001 JOSSANIO RAIA RODRIGUES Documento técnico contendo avaliação da operação e manutenção das obras 
implantadas nas aldeias indígenas do Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena, 
da Coordenação Regional de Rondônia, com propostas de melhorias.

51 Documento técnico contendo levantamento de informações sobre execução dos 
projetos referentes ao exercício de 2009 e a programação para execução de obras 
de saneamento em áreas indígenas para 2010, nos Distritos Sanitários Especiais 
Indigenas de Porto Velho.

52 BR/CNT/1001317.001 1JUCELIA CABRAL MENDONÇA Documento técnico contendo proposta com diretrizes para Centros de Referência 
de Saneamento Ambiental a fim de subsidiar as ações relacionadas à implantação e 
funcionamento dos laboratórios implantados para atender consórcios públicos.

53 Documento técnico contendo avaliação nacional das características dos municípios 
das cinco regiões brasileiras que demandam ações de controle de qualidade da água e 
de efluentes que justifique a implantação de laboratório de saneamento ambiental.

54 BR/CNT/0901325.001 JUCELIA CABRAL MENDONÇA Documento técnico contendo proposta de revisão da Cartilha do Gestor - Programa 
Brasil Sorridente - a saúde bucal levada a sério - sub componente de fluoretação da 
água.

55 Documento técnico contendo proposta de Termo de Assistência Técnica para a 
consolidação do sub componente do Programa Brasil Sorridente - a saúde bucal 
levada a sério, a ser firmado com estados/municípios que participam ou visam 
participar do programa.

56 Documento técnico contendo diagnóstico dos recursos aplicados pela Funasa para a 
fluoretação em sistemas de abastecimento de água beneficiados, no período de 2004 
a 2007.

57 Documento técnico contendo levantamento da demanda e estimativa de custos para 
implantação da fluoretação com base nos dados do Sistema Nacional de Informações 
de Saneamento (SNIS) e convênios anteriores da Funasa para planejamento das ações.

58 BR/CNT/1001074.001 JUCILENE MAIA SANCHES Documento técnico contendo elaboração de projeto de implantação de sistemas de 
abastecimento de água para aldeias do Dsei Parintins, município de Barreirinha - AM.

59 Documento técnico contendo elaboração de projeto implantação de sistemas de 
abastecimento de água para aldeias do Dsei Médio Rio Purus;

60 Documento técnico contendo proposta de implantação das obras, nas áreas indígenas, 
para execução em 2010, na Coordenação Regional do Amazonas.

61 Documento técnico contendo sistematização das formas de implantação dos 
sistemas de saneamento das áreas indígenas planejadas e a executar em 2010, na 
Coordenação Regional do Amazonas.

62 Documento técnico contendo avaliação qualitativa com análise dos impactos na saúde 
indígena, após implantação das obras em 2009.

63 BR/CNT/1000016.001 JUNIOR GIROTTO Documento técnico contendo relatório sobre a implantação do SISABI/GEOSI nas 
Coordenações Regionais da Funasa das Regiões Sul, Sudeste e Mato Grosso do Sul;

64 Documento técnico contendo prospecção das necessidades do Departamento de 
Saúde Indígena, para acréscimo de dados e informações georreferenciadas, possíveis 
de serem inseridas no SISABI/GEOSI.

65 Documento técnico contendo análise da consistência dos dados armazenados no 
Sistema de Informação de Saneamento em áreas indígenas com geoprocessamento;
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TC 56
Nº CONTRATOS PF PRODUTOS

1 BR/CNT/1100469.001 MERCIA GOMES OLIVEIRA DE 
CARVALHO

Documento técnico contendo a caracterização dos Atendimentos decorrentes de 
quedas em Serviços de Emergências Hospitalares Públicos, Brasil, 2009.

2 BR/CNT/1100483.001 ANDREIA FARAONI FREITAS SETTI Documento técnico contendo proposta de revisão da Política Nacional de Promoção 
da Saúde.

3 BR/CNT/1000579.001 MERCIA GOMES OLIVEIRA DE 
CARVALHO

Documento técnico contendo proposta de artigo sobre suicídio com dados da 
Vigilância de Violências e Acidentes/VIVA Inquérito, 2007.

4 Documento técnico contendo proposta de artigo sobre Prevenção de Violências contra 
crianças e adolescentes: “o papel da educação e da saúde na sua prevenção e na 
promoção de cultura de paz”.

5 Documento técnico contendo revisão técnica final do Instrutivo da Ficha de 
Notificação/Investigação individual violência doméstica, sexual e/ou outras violências;

6 BR/CNT/1000553.001 ANDREIA FARAONI FREITAS SETTI Documento técnico contendo revisão técnica da publicação de apoio à 
implementação.

7 Documento técnico contendo análise do contexto nacional e diretrizes da Promoção 
da Saúde a partir do II Seminário Nacional sobre a Política Nacional de Promoção da 
Saúde, versão preliminar.

8 Documento técnico contendo definições dos termos da publicação Glossário Temático 
sobre Promoção da Saúde do projeto de terminologia da Saúde.

9 BR/CNT/1000494.001 DANIELLE KEYLLA ALENCAR CRUZ Elaborar documento técnico contendo a versão final sobre atividade física e saúde 
para compor o componente II - promoção da saúde - da publicação do Programa 
Saúde nas Escolas.

10 BR/CNT/1000519.001 CRISTIANE SCOLARI GOSCH Documento contendo a revisão técnica do material didático do Módulo 2 (Política 
Nacional de Promoção da Saúde: estratégias do Sistema Único de Saúde para a 
melhoria da qualidade de vida) do Curso à Distância para gestores e profissionais do 
SUS em Promoção da Saúde.

11 Documento contendo a revisão técnica do material didático do Módulo 3 
(Planejamento em Promoção da saúde no SUS) do Curso à Distância para gestores e 
profissionais do SUS em Promoção da Saúde.

12 BR/CNT/1000939.001 REGINA TOMIE IVATA BERNAL Documento técnico contendo a proposta de amostra para avaliar o cuidado dos 
portadores de diabetes e hipertensão identificados no Inquérito Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico-Vigitel.

13 Documento técnico contendo análise dos dados, por regional, do Inquérito Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico-Vigitel 
realizado no município de Belo Horizonte em 2010 e análise dos dados das questões.

14 BR/CNT/0900541.001 MERCIA GOMES OLIVEIRA DE 
CARVALHO

Documento técnico contendo relatório com os resultados do monitoramento e 
avaliação feita junto aos Núcleos de Prevenção de Violênciaas e Promoção da Saúde 
de Secretarias Municipais financiadas através dos editais n° 03. de 11 de setembro de 
2006 e n° 01.

15 BR/CNT/0900477.001 SARA ARAÚJO DA SILVA Documento técnico contendo relatório sobre evolução do estado nutricional de 
adultos utilizando o Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco ou Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).

16 Estudo sobre avaliação do padrão alimentar de adultos no período de 2006 a 2008 
utilizando o Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco ou Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).
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Unidade Técnica de Saúde Familiar

TC 35
Nº CONTRATOS PF PRODUTOS

1 BR/CNT/1000828 ANA CAROLINA CUNHA 
MARREIROS

Elaboração de documento técnico contendo uma avaliação do número de doses 
aplicadas nos municípios, nas 27 Unidades da Federação da vacina poliomielite oral e 
respectivas coberturas vacinais.
Documento técnico contendo a análise dos resultados da cobertura vacinal referente 
aos dados administrativos, a avaliação dos resultados por diferentes fontes de 
informação, com finalidade de subsidiar o PNI e verificar o cumprimento da meta

2 BR/CNT/1001913 JANILCE GUEDES DE LIMA

3 BR/CNT/1000569 ROBERTA PAIM GUIMARAES Documento técnico contendo as atividades executadas para a instalação, 
implementação, validação e homologação do Sistema Gerenciador de Ambiente 
Laborial (GAL), composto por: levantamento de matriz de requisitos do módulo 
biologia humana.

4 BR/CNT/1100164 SANDRA MARIA DEOTTI DE 
CARVALHO

Elaboração de documento técnico descritivo contendo análise específica do banco 
de dados de eventos adversos graves ocorridos durante a estratégia de Vacinação 
Influenza Pandêmica H1N1 realizada em 2010.

5 BR/CNT/1001118 VANESSA CRISTINA DE SOUZA 
ALVETTI MALHERBI

Documento técnico contendo a Avaliação da cobertura vacinal para crianças de 1 ano 
de idade com a vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) para o ano de 2009 
para todos os municípios do estado, considerando a homogeneidade da cobertura no 
mesmo período no estado do Rio Grande do Norte.

6 Documento técnico contendo Avaliação da cobertura vacinal para Mulheres em Idade 
Fértil (MIF) com a vacina dupla viral (sarampo e rubéola) e/ou tríplice viral (sarampo, 
rubéola e caxumba), no estado do Rio Grande do Norte, identificando a população 
feminina não vacinada no primeiro semestre de 2010.

TC 49
Nº CONTRATOS PF PRODUTOS

1 BR/CNT/1000699 KATIANA DOS SANTOS TELEFORA Documento técnico contendo Análise da nova conformação da RedeNutri - Rede de 
Nutrição no SUS como instrumento de empowerment de atores locais na Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição.

2 BR/CNT/0901024 GISELE ANE BORTOLINI Elaborar documento técnico contendo material de apoio para profissionais de saúde 
para a realização de atividades de educação nutricional com o objetivo de prevenir a 
deficiência de micronutrientes.
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Unidade Técnica de Saúde Integral da Mulher, Homem, Gênero e Raça

TC 43
Nº CONTRATOS PF PRODUTOS

1 BR/CNT/1000981 DANIELA CABRAL GONTIJO Documento técnico contendo a Versão final da publicação Legislação em Saúde no 
Sistema Penitenciário.

TC 53
Nº CONTRATOS PF

1 BR/CNT/1000291 CECIL COELHO JUNIOR Relatório técnico do estudo do déficit e superávit de profissionais, com vistas à 
reorganização da força de trabalho (provimento e movimentação) utilizando a 
tecnologia de análise e avaliação quantitativa e qualitativa.

2 Documento técnico contendo o estudo da necessidade de inclusão de novas 
categorias profissionais nas unidades hospitalares e ambulatoriais da rede própria da 
SESAB.

3 Manual Normativo com orientações sobre a utilização dos parâmetros e processo de 
dimensionamento de força de trabalho de forma permanente.

4 Relatório Técnico das oficinas de qualificação permanente realizadas em cada etapa 
do processo de dimensionamento com a equipe técnica da SESAB envolvida.

5 Plano de ação de dimensionamento de Recursos Humanos para as demais unidades 
de saúde da rede própria da SESAB.
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