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Apresentação

os .termos .de .Cooperação .(tC) .e .seus .respectivos .termos .de .ajuste .orientados, .redimensionados .e .
adequados .às .prioridades .e .modalidades .definidas .na .estratégia .de .Cooperação .técnica .da .opAs/oMs .
com .o .Brasil .2008-2012 .e .no .Mais .saúde .2008-2011 .refletem .a .cooperação .técnica .realizada .de .forma .
conjunta, .programada .e .participativa .entre .o .Ministério .da .saúde .do .Brasil .(e .as .instituições .a .ele .vincu-
ladas) .e .a .opAs/oMs 

em .2009, .a .cooperação .técnica .da .organização .com .o .Brasil .por .meio .de .tC .gerou .4 980 .produtos .
técnicos, .os .quais .possuem .relevância .para .o .desenvolvimento .do .sistema .único .de .saúde .no .país 

Produtos pessoa física
TERmO DE COOPERAÇÃO NúmERO DE PRODUTOS

TC 08 Capacitação Técnico-Gerencial em Saúde 59

TC 11 Erradicação do Aedes-Aegypti 135

TC 12 Biblioteca Virtual em Saúde Execução pela Bireme Execução pela Bireme

TC 14 Rede Interagencial de Informações para a Saúde 3

TC 15 Reestruturação Estratégica e Melhoria da Gestão do MS 51

TC 23 Promoção, Aperfeiçoamento e Difusão das Atividades do CNS 16

TC 24 Assistência Farmacêutica 194

TC 32 Prevenção e Controle da Tuberculose 111

TC 35 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 1.809

TC 37 Reorganização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 43

TC 38 Engenharia de Saúde Pública e Capacitação de RH 332

TC 39 Qualificação da Gestão Descentralizada do SUS 48

TC 41 Saúde Internacional 138

TC 42 Qualificação da Saúde Suplementar 9

TC 43 Desenvolvimento e Organ. dos Sistemas e Serviços de Saúde 335

TC 44 Política de Gestão Estratégica e Participativa do SUS 109

TC 45 Economia da Saúde 112

TC 47 Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Tecnologia em Saúde 272

TC 48 Coordenação Nacional da Saúde no Mercosul 17

TC 49 Saúde da Família, Alimentação e Nutrição 283

TC 50 Qualidade do Sistema Único de Saúde – QualiSUS 274

TC 51 Política Nacional de Sangue 6

TC 52 Planejamento Estratégico do SUS no Estado de São Paulo 23

TC 53 Cooperação Técnica descentralizada à Sesab (Bahia) 10

TC 54 Rede câncer – Mais impacto Inca 31

TC 56 Promoção da Saúde 213

TC 57 Gestão da Educação e do Trabalho no SUS 14

TC 58 Fortalecimento institucional da Aisa/MS 16

TC 59 Complexo industrial da saúde Início no fim de 2009

TC 60 Conass Início em 2010

TC 61 Conasems Início em 2010

TOTAL 4.710
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Produtos pessoa jurídica

Termo de Cooperação Número de produtos
TC 08 Capacitação Técnico-Gerencial em Saúde 143

TC 15 Reestruturação Estratégica e Melhoria da Gestão do MS 6

TC 24 Assistência Farmacêutica 4

TC 37 Reorganização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 28

TC 41 Saúde Internacional 1

TC 42 Qualificação da Saúde Suplementar 1

TC 43 Desenvolvimento e Organ. dos Sistemas e Serviços de Saúde 1

TC 44 Política de Gestão Estratégica e Participativa do SUS 9

TC 45 Economia da Saúde 7

TC 49 Saúde da Família, Alimentação e Nutrição 3

TC 50 Qualidade do Sistema Único de Saúde – QualiSUS 1

TC 52 Planejamento Estratégico do SUS no Estado de São Paulo 1

TOTAL 270

A .execução .eficiente .das .atividades .e .ações .programadas .nos .termos .de .Cooperação .e .termos .de .
Ajuste .contribuem .para .o .alcance .dos .16 .objetivos .estratégicos .da .opAs/oMs, .dos .54 .resultados .espe-
rados .de .país . (oser), .dos .124 . indicadores, .195 .atividades .e .573 .tarefas .do .plano .de .trabalho .Bianual .
08-09, .e .para .o .sucesso .dos .focos .de .ação .e .metas .definidas .no .Mais .saúde .2008-2011  .o .resultado .final .
é .a .melhoria .da .qualidade .de .vida .e .da .saúde .da .população .brasileira .e .das .Américas 

neste .documento, .apresentamos, .pois, .os .produtos .dos .tC .firmados .entre .a .opAs/oMs .e .o .Ministério .
da .saúde .do .Brasil .no .ano .de .2009, .fruto .do .trabalho .harmônico .e .conjunto .entre .ambas .as .instituições 

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

TC 48
Nº PRODUTO

1 1.  Documento informativo sobre as demandas existentes nos setores ligados à saúde, no que tange à modificação tarifária da TEC (Tarifa Externa 
Comum).

2.  Relatório sobre demandas e planos existentes, para uma maior integração, entre as áreas correlatas das Comissões de Comércio do Mercosul e 
da Comissão de Serviços de Atenção à Saúde.

3. Documento informativo sobre conjunto de estratégias para regulamentação das Profissões da área de Saúde dentro do Grupo de Serviços do 
GMC – Grupo Mercado Comum.

4.  Relatório sobre o andamento das ações de prestação de serviços de saúde humana dentro dos diversos fóruns do Mercosul que tratam do tema.

5.  Relatório sobre o processo de regulamentação das Profissões da área de Saúde dentro do Grupo de Serviços do GMC – Grupo Mercado Comum.

4 1.  Proposta de conteúdo e estrutura funcional do Portal da Saúde no Mercosul.

2.  Proposta para o Manual do Administrador do Portal da Saúde no Mercosul.

3.  Proposta para o Manual do Usuário do Portal da Saúde no Mercosul.

5 1.  Documento técnico contextualizando o Mercosul e a Estratégia Global e o Plano de Ação em Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual.

2. Documento técnico contextualizando o Mercosul e o Plano de Ação para a Implementação da Política de Medicamentos a partir dos Acordos da 
Reunião de Ministros da Saúde e as Atas das Reuniões da Comissão Intergovernamental da Política de Medicamentos.

6 1.  Produzir documento de proposição para a implantação de uma Biblioteca Virtual em Saúde no âmbito do Mercosul para a Saúde considerando 
os Estados-Parte e Associados, a partir da plataforma disponível e em conjunto com a Coordenação Geral de Documentação.

2.  Documento técnico que contemple o processo de desenvolvimento de um banco de dados de legislação em Saúde dos países do Mercosul, 
focando nos atos normativos emanados do próprio Mercosul e da internalização dos mesmos nos Estados-Parte.

3.  Documento técnico de proposição de desenvolvimento e implementação do Sistema de Boletins Epidemiológicos demandado pela Comissão de 
Vigilância em Saúde, no novo Portal.

4.  Documento que contemple a proposta de implantação de Glossários Eletrônicos Temáticos, de forma a permitir o desenvolvimento dos mesmos 
a partir de todas as Comissões e Sub-Grupos que identifiquem a necessidade de uso de tal ferramenta.

5.  Documento de avaliação dos resultados iniciais alcançados pela implantação das tecnologias e ferramentas propostas.

7 1.  Documento técnico sobre as temáticas de integração e das condições de saúde nos Estados-Parte do Mercosul, referente à 2ª inauguração da 
mostra fotográfica Mercosul: Por onde passa a saúde, maio de 2009.

2.  Documento técnico contendo o plano de divulgação e itinerância da mostra fotográfica Mercosul: Por onde a saúde passa; com enfoque nos 
temas da saúde relacionados à redução de assimetrias e trabalho em fronteiras.

TC 58
Nº PRODUTO

1 1.  Relatório de revisão técnica dos documentos envolvendo a implantação do SUS no Brasil para subsidiar o processo de integração nas fronteiras 
Brasil-Peru.

2.  Relatório analítico sobre os modelos de saúde universais.

3.  Relatório analítico da organização e do acompanhamento das ações de intercambio para os processos de integração envolvendo os Estados 
Brasil-Peru.

4.  Relatório analítico das ações de saúde desenvolvidas pelo Mercosul e parceiros, envolvendo os Estados-Parte Brasil, Paraguai e Argentina na 
Região da tríplice fronteira.

2 1.  Documento contendo modelo de contrato a ser utilizado pelas prefeituras de fronteira na contratação de serviços de saúde co m profissional de 
saúde (pessoa física) para apoiar a regulamentação de acordos bilaterais de prestação de Serviços de Saúde.

2.  Documento contendo modelo de contrato a ser utilizado pelas prefeituras de fronteira na contratação de serviços de saúde com estabelecimento 
prestador de serviços (pessoa jurídica) para apoiar a regulamentação de acordos bilaterais de Prestação de Serviços.

3.  Documento contendo modelo de contrato a ser utilizado pelas prefeituras de fronteira na contratação de serviços de saúde com associação de 
prestadores de serviços de saúde (pessoa jurídica) para apoiar a regulamentação de acordos bilaterais de prestação.

4.  Documento contendo proposta de projeto de lei para regulamentar a atuação de profissionais de saúde estrangeiros nas localidades vinculadas 
de fronteira.

3 1.  Documento contendo a avaliação da Assistência Humanitária Internacional realizada pelo Governo brasileiro a partir de 2006, no âmbito da 
Política Externa Brasileira.

2.  Documento contendo a avaliação da Assistência Humanitária Internacional realizada pelo Governo Brasileiro na área da saúde a partir de 2006.

3.  Documento contendo a avaliação da Assistência Humanitária Internacional realizada pelo governo brasileiro na área de HIV/Aids.

4.  Documento contendo a avaliação da Assistência Humanitária realizada através da doação de 15.000 frascos de Rifampicina e 2,6 toneladas de 
Medicamentos de Farmácia Básica ao Governo do Zâmbia realizada em 04 de março de 2008.
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TC 58
Nº PRODUTO

4 1. Documento técnico contendo um estudo das ações executadas por meio da “Ação Financiadora: Consolidação da Atuação Internacional do 
Ministério da Saúde, no âmbito do Mercosul- Saúde, considerando a sua interface com o Programa Mais Saúde, durante o ano.

2. Documento técnico contextualizando a regulação do Sistema de Saúde no Peru considerando o marco legal do setor saúde, visando o processo 
de integração regional, para redução das assimetrias.

3. Documento técnico contextualizando o processo de financiamento do Sistema de Saúde do Peru, visando o processo de integração regional, 
para redução das assimetrias.

4. Documento técnico sobre identificação e análise das ações realizadas pelos Estados-Partes do Mercosul por meio da Cooperação Técnica 
Internacional, durante o período de 2008-2009.

TC 41
Nº PRODUTO

1 Relatório sobre as atividades de cooperação da capacitação e do treinamento dos profissionais do MS do Paraguai nas áreas de gestão local de redes 
de serviços de saúde, da cooperação de equipes de saúde da família e da participação da comunidade.

2 Relatório contendo a Arte e Lay-out elaborado para confecção de 26 Posters do trabalho final do Curso SGDS.

3 Relatório parcial contendo a descrição das atividades relacionadas ao desenvolvimento da arquitetura do Portal OPAS/OMS Brasil considerando ainda 
a listagem dos 300 conteúdos inseridos no Joomla web 2.0.

4 Relatório final contendo a descrição de todas as atividades desenvolvidas, considerando o fechamento das arquiteturas do Portal OPAS/OMS Brasil e 
subportais temáticos, considerando a listagem de mais 200 conteúdos inseridos no Joomla web 2.0.

5 Relatório técnico contendo proposta de desenvolvimento do Projeto ISAG – Instituto Sul-Americano em Governo em Saúde.

6 Criação de logomarca conforme descrição abaixo:
Identificação: Logomarca que identifique as ações do Projeto CIRHUS no âmbito da Cooperação em Recursos Humanos.
Especificação: O CIRHUS:

 – reúne esforços da OPAS, Ministério da Saúde do Brasil e países da Região Andina, integra a estratégia de constituição de consórcios internacionais 
de cooperação técnica na área de pesquisa, gestão do trabalho e educação em saúde.

 – tem o propósito direcionado para o desenvolvimento de capacidades de liderança e condução de políticas de recursos humanos em saúde   
 ( OPAS /  OMS).

 – impulsiona a formulação de planos de ação para o desenvolvimento de recursos humanos em saúde para a década.

7 Documento técnico em forma de relatório contendo o relatório final do Seminário Internacional – Planejamento de Força de Trabalho em Atenção 
Básica à Saúde / Internacional Seminar on Primary Health Care Workforce Planning, realizado em Brasília – DF.

8 Documento técnico contendo a avaliação, revisão e qualificação dos conteúdos (informações sobre programas de cooperação desenvolvidos, Redes, 
Notícias, etc.) da UTPRH e do Programa de Cooperação Internacional em Saúde publicados no Joomla.

9 Relatório sobre a construção do projeto de Comunicação Integrada para apresentação no IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, com vistas a dar 
visibilidade ao trabalho desenvolvido pela UTPRH e pelo Programa de cooperação Internacional em Saúde e ampliar a participação em suas redes 
colaborativas, provocando a gestão do conhecimento.

10 Relatório de acompanhamento da Turma L, do Curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

11 Relatório técnico contendo as atividades realizadas para a execução da Unidade I, referente aos seguintes temas:
 – A transição do escravismo no Brasil para o regime de trabalho livre, para o que concorrem de forma essencial, as providências governamentais e 

privadas de estruturação do mundo do trabalho e do mercado de terras, geradas ainda na segunda metade do século XIX. Em sua segunda parte, 
trata da transição de economia, primário-exportadora para uma economia industrial, a partir dos anos 30. Na parte final, aborda-se o longo ciclo 
de crescimento e industrialização até o final dos anos 70 do século passado.

12 Relatório de acompanhamento da Turma S, do curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

13 Relatório de acompanhamento da Turma Q, do curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

14 Relatório de acompanhamento da Turma P, do curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

15 Relatório de acompanhamento da Turma N, do curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

16 Relatório de acompanhamento da Turma F, do curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

17 Relatório de acompanhamento da Turma A, do curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

18 Relatório de acompanhamento da Turma C, do curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

19 Relatório de acompanhamento da Turma G, do curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.
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TC 41
Nº PRODUTO

20 Documento técnico em formato de relatório, contendo os resultados de oficina de trabalho sobre levantamento de variáveis e domínios que explicam 
a dinâmica da força de trabalho em saúde.

21 Preparar relatório técnico contendo as atividades realizadas para execução da Unidade I, referente aos seguintes temas:
 – Desenvolvimento capitalista em Marx, o conceito de forças produtivas e relações sociais de produção.
 – Demanda efetiva e desenvolvimento em Keynes e Kalecki. Proposta de políticas de desenvolvimento.
 – Concepção Schumpeteriana de desenvolvimento e os seus desdobramentos. O conceito de desenvolvimento, a requalificação das inovações como 

aspecto central da dinâmica econômica.
 – O debate sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento no Pós – II Guerra. A proposta de construção de um novo paradigma.

22 Preparar relatório técnico contendo as atividades realizadas para a execução da Unidade I, referente aos seguintes temas:
 – A origem da temática do desenvolvimento econômico: Perspectiva neoclássica seminal.
 – Perspectivas críticas ao pensamento dominante
 – O pensamento da Cepal originário e a nova Cepal
 – A requalificação da temática do desenvolvimento nos anos 80/90.

23 Documento técnico contendo mapeamento dos instrumentos de colaboração bilateral em ciência e tecnologia em saúde entre o Governo do Brasil e 
dos Estados Unidos da América. 

24 Relatório técnico contendo as atividades realizadas para a execução da unidade I, referente aos seguintes temas:
 – Introdução a contextualização e apresentação metodológica: Ciclo do pau-Brasil, a descoberta do Brasil no contexto da expansão mercantilista 

comercial européia; concessão privada em uma economia extrativista e de escambo; renda gerada e primeiros tributos; projetos dos primeiros 
núcleos urbanos; origens da miscigenação; a base da grande propriedade; o esboço de uma nova nação.

 – Ciclo do açúcar, união ibérica e o início das expedições interiores; ocupação efetiva; formação econômica e social das regiões nordeste e sudeste; a 
centralização e as políticas econômicas dos primeiros Governos-gerais; economia agroexportadora; grande propriedade e monocultura; sociedade 
familiar e patriarcal; escravismo e miscigenação; regiões e regionalismos em formação.

 – Ciclo da mineração; acordos econômicos Portugal-Inglaterra; formação econômica e social do centro-oeste; o papel das entradas e bandeiras; o 
metalismo tardio; preços, inflação e excesso de demanda; os movimentos nativistas como movimentos sociais; a construção do sistema tributário 
nacional.

 – Outros ciclos econômicos; iluminismo, as idéias fisiocratas e clássicas e as bases das políticas econômicas liberais mundiais; os impactos 
econômicos e sociais das revoluções industrial americana e francesa; a fase de estagnação da economia brasileira no capitalismo industrial 
nascente; o mercantilismo tardio; a emergência de outras especiarias coloniais; interiorização e expansionismo de norte a sul – os limites do Brasil 
colonial; formação da identidade nacional.

25 Documento técnico com o conteúdo da Reunião-consulta da área de saúde da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – Unila, 
realizada em Foz do Iguaçu – PR.

26 Documento técnico contendo a tradução inglês/português da Declaração de Kampala, assinada durante o Primeiro Fórum Mundial sobre Recursos 
Humanos para a Saúde com o objetivo de disponibilizar a versão na Biblioteca Virtual (BVS).

27 Relatório técnico com a descrição da atual legislação sanitária do Paraguai e as necessidades apontadas da equipe do Ministério da Saúde do 
paraguai para a modificação das leis atuais.

28 Documento com propostas de legislação sobre os princípios, as estruturas e o funcionamento da Atenção Primária à Saúde no Paraguai.

29 Relatório técnico contendo a sistematização das necessidades disgnosticadas na formação continuada e de programas de educação permanente dos 
profissionais integrantes das equipes de saúde da família do Paraguai.

30 Relatório técnico contendo diagnóstico do atual sistema de informação em saúde no Paraguai.

31 Relatório técnico contendo as propostas para a criação de um novo sistema de informação da APS no Paraguai.

32 Relatório técnico contendo o diagnóstico de saúde e da atenção prestada pelo Sistema de Serviço de Saúde no Paraguai e o impacto previsto pela 
implantação do programa saúde da família.

33 Relatório técnico sobre as necessidades de apoio e assessoria identificada pela cooperação e os encaminhamentos realizados.

34 Relatório técnico sobre as fases de preparação, metodologia e bibliografia utilizada no Módulo I do Curso Virtual Gestão do Trabalho, Saúde e 
Segurança dos Trabalhadores da Saúde. “Situação atual da Gestão do trabalho, Saúde e Segurança do trabalhadores da Saúde na América Latina e no 
Caribe”.

35 Informe sobre la producción de los alumnos del grupo A en los módulos desarrollados, acerca de la producción del alumno en los ejercicios y sesiones 
de discusión sobre la situación de la gestión de salud de los trabajadores em su país; críticas sobre el m

36 Informe sobre las fases de preparación, metodología y bibliografía utilizada en el Módulo III: los Sistemas de Salud y sus implicancias sobre la Gestión 
de los Recursos Humanos, Condiciones de Empleo y Trabajo en el Sector Salud del CURSO VIRTUAL “ Gestión del trabajo, salud y seguridad de los 
Trabajadores de la Salud”. 

37 Informe sobre la producción de los alumnos de la Turma E em los módulos desarrollados, acerca la producción del alumno em los ejercicios y sesiones 
de discusión sobre la situación de la gestión de la salud de los trabajadores em su país; críticas sobre el material y estrategias.

38 Informe sobre la produción de los alumnos del grupo B en los módulos desarrollados, acerca la producción del alumno en los ejercícios y sesiones de 
discusion sobre la situación de la gestión de la salud de los trabajadores em su país; críticas sobre el material y estratégia.

39 Informe sobre los principales resultados de la Investigación Cualitativa “Condiciones de Trabajo y Salud de los Trabajadores de la Salud” en Peru, 
como referencia médicos y enfermeros de distintos unidades de atención em distintos sectores:
a) alta complexidad en el sector publico
b) atención promária
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 GABINETE DA REPRESENTAÇÃO

TC 41
Nº PRODUTO

40 Informe sobre las fases de preparación, metodologia y bibliografía utilizada em el módulo IV: Estratgias e Intervenciones: Promoción de la Salud em el 
Sector Salud del CURSO VIRTUAL “ Gestión del Trabajo, Salud y Seguridad de los Trabajadores de la Salud”.

41 Informe sobre la producción de los alumnos del grupo D en los módulos desarrollados, acerca de la producción del alumno en los ejercicios y sesiones 
de discusión sobre la situación de la gestión de salud de los trabajadores em su país; críticas sobre el material y estratégia.

42 Informe sobre las fases de preparación, metodologia y bibliografía utilizada em el módulo II – Conceptos Básicos de la Gestión del Trabajo del CURSO 
VIRTUAL “ Gestión del Trabajo, Salud y Seguridad y Seguridad de los Trabajadores de la Salud”.

43 Informe sobre la producción de los alumnos de la Turma D em los módulos desarrollados, acerca la producción del alumno em los ejercicios y sesiones 
de discusión sobre la situación de la gestión de la salud de los trabajadores em su país; críticas sobre el material y estrategia.

44 Elaboración de término de referencia para colecta de dados de la “Investigación cualitativa: Condiciones de Trabjo y salud de los trabajadores de la 
salud” en Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú. Contenido:
a) estratégica metodológica de la investigación, padronización del estudio para combinación de diferentes técnicas para obtener el máximo de 
información posible a corto plazo.
b) instrumento de colecta: guión de entrevistas individuales y por medio de grupos focales sobre los siguientes aspectos: relación entre las 
condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, las relaciones entre el processo salud-enfermedad y el desempeño del servicio, los principales 
problemas acerca la salud de los trabajadores y sus percepciones, estrategicas para la protección de los trabajadores, información que los trabajadores 
disponibles sobre los riesgos a que están expuestos, descripción de los planos específicos de control o eliminación de riesgos en instituciones claves.

45 Relatório Técnico sobre o levantamento da cooperação técnica entre Brasil e Angola, na área da saúde. Descrevendo o perfil socioeconômico do país, 
atos internacionais assinados, quais as unidades do MS envolvidas na cooperação e descrição dos projetos desenvolvidos.

46 Relatório Técnico sobre o levantamento da cooperação entre Brasil e Moçambique, na área de saúde. Descrevendo o perfil socioeconômico do país, 
atos internacionais assinados, quais as unidades do MS envolvidas na cooperação e descrição dos projetos desenvolvidos. 

47 Relatório técnico contendo as atividades realizadas para a execução da Unidade 1, referente aos seguintes temas:
 – Discutir o desenvolvimento institucional dos sistemas de proteção social contemporâneos.
 – Apresentar os principais dilemas nos modelos de proteção social nas últimas décadas.
 – Fornecer evidências sobre a configuração das políticas sociais brasileiras em perspectiva e transversal

48 Relatório de acompanhamento da Turma T, do curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

49 Relatório de acompanhamento da Turma O do Curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

50 Relatório de acompanhamento da Turma R, do Curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

51 Relatório de acompanhamento da Turma M, do Curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

52 Relatório de acompanhamento da Turma J, do Curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

53 Relatório de acompanhamento da turma D, do Curso Direito Sanitário à distância para profissionais de direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

54 Relatório de acompanhamento da Turma B, do Curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

55 Relatório de acompanhamento da Turma E, do curso Direito Sanitário à distância para profissionais de direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

56 Relatório de acompanhamento da Turma H, do Curso Direito Sanitário à distância para profissionais do direito, contendo as atividades desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso.

57 Relatório sobre a capacitação e treinamento de profissionais do MS do Paraguai nas áreas de sistemas de informação da atenção básica e de 
educação permanente, e avaliação com vistas à melhoria da qualidade da assistência. 

58 Apresentação do programa final completo das Unidades de Aprendizagem 7, 8, 9 e 10, com uma análise da avaliação dos alunos pela coordenação 
vis a vis a avaliação das Unidades feita pelos alunos.

59 Apresentação do programa final completo do Curso e uma avaliação preliminar dos resultados PARCIAIS obtidos, incluindo a avaliação dos projetos 
de Trabalhos de Fim de Curso/TFC dos alunos vis a vis os seus respectivos locais de trabalho.

60 Apresentação da Avaliação Final do primeiro Curso de Especialização em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, incluindo uma apreciação dos TFC 
apresentados pelos alunos vis a vis o programa e resultados da parte teórica do Curso.

61 Documento técnico contendo análise descritiva do processo de regulamentação das seguintes profissões: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, 
Odontologia, Nutrição.

62 Documento técnico contendo análise de contexto do arcabouço normativo-institucional do Sistema Único de Saúde e suas relações com o cenário 
técnico-político no estado de Minas Gerais no tocante à gestão do trabalho em saúde e seus mecanismos de descentralização e repasse financeiro.

63 Documento técnico contendo proposta de continuidade do projeto “Desenvolvimento de Saúde sustentável e equânime nas Américas através de 
abordagens inovadoras de planejamento de recursos humanos baseados em necessidades – componente brasileiro” para o ano de 2009.

64 Documento técnico contendo discussão, adaptação e análise do questionário a ser aplicado aos atores-chave de Minas Gerais sobre o planejamento 
baseado em necessidades relacionados ao Projeto de desenvolvimento de Saúde sustentável e equânime nas Américas através de abordagens 
inovadoras de planejamento de Recursos Humanos baseados nas necessidades – componente brasileiro.
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TC 41
Nº PRODUTO

65 Documento técnico, sob o formato de relatório, contendo resultados de levantamento sobre fontes de dados e indicadores escolhidos para o estudo 
do estado da arte da formação, distribuição e migração dos seguintes profissionais em Minas Gerais: Médico, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, 
Agente Comunitário de Saúde, Dentista, Fisioterapeuta, Nutricionista e Assistente Social.

66 Documento técnico, sob o formato de relatório, contendo resultados de levantamento sobre fontes de dados e indicadores escolhidos para o estudo 
das atuais necessidades de saúde vulneráveis a ações de Atenção Primária à Saúde no estado de Minas Gerais.

67 Documento técnico de adaptação e contextualização, para o estado do Ceará, do plano oficial de transferência de conhecimento e construção de 
capacidade do Projeto de desenvolvimento de Saúde sustentáveis e equânimes nas Américas através de abordagens inovadoras de planejamento de 
Recursos Humanos baseados nas necessidades.

68 Consolidação e revisão do Relatório de Atividades da Unidade Técnica de Políticas de Recursos Humanos em 2008. / Resumo Executivo do Projeto 
Mestrado Profissional em Gestão Social, a ser apresentado para a Gerência do TC-41 pela ENSP e Fiocruz/Brasília.

69 Elaboração de modelo para orientar a apresentação de relatórios de carta-acordo, pelas Instituições executoras descentralizadas e redação do item a 
ser inserido na minuta padrão de CA, prevendo a entrega desse relatório em formato e conteúdo adequado para divulgação.

70 Elaboração de produtos apropriados para divulgação a partir da revisão dos Relatórios das Cartas Acordo nºs. – BR/LOA/0500003, BR/LOA/0500037, 
BR/LOA/0500143, BR/LOA/0500144, BR/LOA/0600002, BR/LOA/0600006, BR/LOA/0600025, BR/LOA/0600027, BR/LOA/0600028, BR/
LOA/0600034, BR/LOA/0600035, BR/LOA/0600043, BR/LOA/0600051, BR/LOA/0600052, BR/LOA/0600057, entregues em 2008.

71 Entrega de pelo menos 3 boletins, produzidos entre janeiro a março de 2009.

72 Entrega de pelo menos 5 boletins, produzidos entre abril e julho de 2009.

73 Apuração e redação de matérias relativas a cinco seções do primeiro número da Revista da RETS. / Revisão e copidesque de todo o conteúdo da 
revista (texto e diagramação).

CARTAS-ACORDO
Nº PRODUTO

1 Curso de Direito Sanitário à Distância para Membros do Ministério Público.
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 UNIDADE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE,  GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO

Unidade Técnica de Informação em Saúde,  
Gestão do Conhecimento e Comunicação

TC 14
Nº PRODUTO

1 1. Relatório metodológico e tabela de resultados contendo as estimativas populacionais municipais por sexo e idade simples para os anos de 1991 
e 1992.

2 1. Atualizações do LIS – Localizador de Informações em Saúde, onde poderão ser encontradas todas as alterações realizadas.

2. Estruturação de projeto para uso do BVS Agenda, a ser utilizado como ferramenta para administrar e publicar os eventos da RIPSA, tendo como 
projeto-piloto, a 17ª Oficina de Trabalho Interagencial da Rede.

TC 15
Nº PRODUTO

1 1. Documento técnico contendo análise para gestão ética, poder e responsabilidade social do comportamento de pessoas no setor de Recursos 
Humanos da UGP.

2. Documento técnico contendo proposta de estruturação de instrumentos de acompanhamento de projetos por meio de sistemas informatizados.

3. Documento técnico contendo diretrizes para a implantação de procedimentos de Recursos Humanos abrangendo a educação em saúde no 
Sistema de Saúde, a educação em saúde na estrutura organizacional e a prática educativa em saúde.

4. Estudo técnico contendo a proposta de instrumento metodológico para levantamento do perfil do quadro funcional para o desenvolvimento de 
projetos internacionais com vistas à estruturação da Diretoria de Programas da Secretaria Executiva.

5. Documento técnico contendo proposta de avaliação de desempenho apresentando objetivos e métodos que adequados com base no 
levantamento do perfil dos profissionais que atuam no âmbito de projetos de cooperação internacional.

6. Documento técnico contendo proposta de treinamento para profissionais que desenvolvem atividades pertinentes aos projetos na Secretaria 
Executiva.

2 1. Documento-Base do Projeto de Investimento para a Qualificação do Sistema Único de Saúde – QualiSUS-Rede e Anexos (Tomo 01 do Manual 
Operacional do Projeto) revisado, editado, editorado e normalizado, em conformidade com o exposto na Portaria MS.

2. Manual de Procedimentos Administrativo-Financeiros para a Implementação do Projeto de Investimento para a Qualificação do Sistema Único 
de Saúde – QualiSUS-Rede e Formulários (Tomo 02 do Manual Operacional do Projeto) revisado, editado, editora.

3. Manual de Apoio aos Estados e Municípios para Formulação das Propostas Preliminares e dos Subprojetos do Projeto de Investimento para a 
Qualificação do Sistema Único de Saúde – QualiSUS-Rede e Anexos (Tomo 03 do Manual Operacional do Projeto).

4. Documento técnico contendo Marco teórico e marco institucional embasadores do Plano de Comunicação para o Projeto de Investimento para a 
Qualificação do Sistema Único de Saúde – QualiSUS-Rede.

5. Plano de Comunicação para o Projeto de Investimento para a Qualificação do Sistema Único de Saúde – QualiSUS-Rede.

3 1. Manual de Orientação contendo os procedimentos e as rotinas a serem observadas pelas equipes técnicas nos processos de licitação para 
aquisição de medicamentos e correlatos.

2. Relatório contendo o resultando do levantamento de necessidades de capacitação de equipes técnicas para a execução e o controle dos 
processos de licitação para aquisição de medicamentos e correlatos e proposta de plano de capacitação.

3. Documento técnico com proposições de metodologias de simplificação dos processos de licitação em todos os tipos de modalidade.

4. Documento contendo propostas de reestruturação do fluxo de aquisição, com a definição dos papeis dos diversos setores e atribuições dos 
gestores com vistas à melhoria do planejamento, à racionalização dos procedimentos e à agilização na tramita.

5. Documento final conclusivo contemplando propostas de ações de caráter administrativo e organizacional, indicação dos principais problemas 
que afetam o processo de aquisição e as causas dos mesmos, apresentando soluções factíveis para cada etapa.

4 1. Documento técnico contendo o diagnóstico situacional da execução programática dos convênios ou instrumentos congêneres que possuam 
recursos do Orçamento de 2007 e 2008 não executados.

2. Documento técnico contendo diagnóstico situacional da execução programática dos convênios ou instrumentos congêneres que possuam 
recursos do Orçamento de 2007 e 2008, não executados e inscritos em Restos a Pagar em 2009 sob responsabilidade da Secreta.

3. Documento técnico contendo análise da execução programática orçamentária e financeira do ano de 2008 sob responsabilidade da Secretaria 
Executiva.

4. Documento técnico contendo análise da execução programática orçamentária e financeira do período de janeiro a junho de 2009 sob 
responsabilidade da Secretaria Executiva.

5. Documento técnico contendo a análise da execução programática e financeira, no período de janeiro a junho, dos convênios que possuam 
recursos inscritos em Restos a Pagar 2009.

6. Documento técnico contendo o diagnóstico e detalhamento das atividades de capacitação implementadas pela Diretoria de Programa da 
Secretaria Executiva para equipe de profissionais de Unidades Gestoras do MS, envolvidos na execução Orçamentária e Financ.

5 1. Documento técnico contendo a análise de execução da programação para a distribuição dos recursos orçamentários na área de saúde liberados 
no âmbito nacional referentes ao ano de 2008.

2. Documento técnico contendo a análise e avaliação de execução da programação do gasto público em saúde entre as regiões do Brasil 
referentes ao ano de 2008.
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TC 15
Nº PRODUTO

6 1. Documento analítico a respeito da situação atual da Gestão dos Projetos de Cooperação Técnica Internacional (riscos e oportunidades).

2. Documento técnico contendo proposta para diretriz Organizacional para Gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional, a partir das 
Diretrizes estabelecidas na Lei nº. 8.080/SUS.

3. Documento técnico apontando a Estratégia Organizacional para Gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional, a partir das Diretrizes 
estabelecidas na Lei nº. 8.080/SUS.

4. Documento técnico contendo proposta dos procedimentos e responsabilidades do setor orçamentário-financeiro do Projeto.

5. Documento técnico definindo a estratégia de elaboração do Fluxo Financeiro para execução de projetos na área de saúde.

6. Proposta de Capacitação e treinamento de pessoal nas regras e fluxos de execução de projetos na área de Saúde.

7 1. Documento Técnico contendo estudo técnico contendo avaliação da situação das demandas de auditorias e banco de dados das informações 
apresentadas pelo Setor de Acompanhamento Jurídico/SE/MS pressupondo-se a legalidade dos atos, a eficiência e eficácia.

2. Documento Técnico contendo a análise e levantamento e informações de processos do Projeto REFORSUS encaminhados ao Fundo Nacional de 
Saúde com indicação de Tomada de Contas Especial.

3. Estudo sobre as pendências de auditoria e banco de dados do Setor de Acompanhamento Jurídico/ Coordenação Geral de Projetos/Diretoria de 
Programas/Secretaria Executiva/MS.

4. Documento técnico contendo análise dos processos enviados para o prosseguimento de Tomada de Contas Especial à Coordenação de 
Prestação de Contas, ou à Coordenação de Contabilidade do Fundo Nacional de Saúde, ou ao Departamento Nacional de Auditoria.

5. Documento técnico contendo a análise das recomendações dos órgão de Fiscalização e das ações implementadas para o acompanhamento e 
fiscalização dos atos dos projetos (controle interno) no cumprimento da regularidade e eficácia da aplicação dos recurs.

8 1. Documento técnico com a análise do processo de implementação, treinamento realizado, tecnologia utilizada, suporte técnico disponibilizado e 
o conteúdo do Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação de Ações em Saúde – Sisplam.

2. Documento técnico contendo o levantamento das áreas, instituições e profissionais envolvidos na execução das ações.

3. Documento técnico contendo a análise quantitativa e qualitativa da execução dos programas e ações do MS (acompanhamento da execução 
orçamentária e metas).

4. Documento técnico contendo dados sobre a remodelação do Sistema que incorporou os módulos PPA, Mais Saúde e a perspectiva de inclusão 
do SISPACTO, conformando o Sistema de Planejamento, Orçamento e Monitoramento das Ações do SUS – PlamSUS.

9 1. Documento técnico da demanda de incorporação tecnológica da Região do entorno do Distrito Federal, de acordo com o nível de complexidade 
da tecnologia.

2. Documento técnico definindo parâmetros mínimos para a incorporação de equipamentos de imagem (mamógrafo, aparelho de raio-x e sistema 
de digitalização de imagem) com tecnologia digital comparativamente em relação aos equipamentos convencionais.

10 1. Relatório de avaliação dos projetos da Fábrica de Preservativos Masculinos de Xapuri/AC e Projeto Reequipamento hospitalar do Complexo 
Produtivo da Saúde na área de equipamentos hospitalares e insumos estratégicos à Saúde.

2. Relatório contendo estudos sobre o desenvolvimento e implantação do Complexo Produtivo da Saúde com vistas à substituição das 
importações.

3. Documento técnico com proposta de atividades com vistas à substituição das importações e auto-suficiência do SUS na área de equipamentos 
hospitalares e insumos estratégicos à Saúde.

4. Documento técnico com proposta para o desenvolvimento de expertise na área de Gestão de Políticas Públicas Estratégicas na Área da Saúde.

5. Documento técnico contendo a consolidação e análise da execução dos projetos sob os pontos de vista técnico e financeiro, objetivando o 
cumprimento dos termos pactuados, a execução física das metas e avaliação do produto final.

11 1. Documento técnico contendo a análise e avaliação da gestão do processo de formulação do projeto para implementação da política de 
qualificação do SUS no período de 2007 e 2008.

2. Documento técnico contendo análise dos modelos de gestão dos projetos no âmbito do Ministério da Saúde.

3. Documento técnico contendo proposta de estruturação da área de gestão de projetos no âmbito do Ministério da Saúde.

4. Documento técnico contendo proposta de monitoramento e avaliação de projeto para qualificação do Sistema Único de Saúde.

5. Documento técnico contendo análise das negociações e lançamento do Projeto QualiSUS-Rede, incluindo sugestões visando a melhoria nos 
processos de acompanhamento e supervisão.
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TC 15
Nº PRODUTO

2 1. Contextualizar o movimento sanitário brasileiro, enfocando suas origens e papéis das instituições envolvidas no seu desenvolvimento.

2. Homogeneizar os conceitos básicos da Saúde Coletiva capacitando os alunos para a discussão e a coordenação dos processos de planejamento 
a partir da análise qualificada de problemas de saúde da população e do sistema e, consequentemente, propor soluções pertinentes em áreas 
críticas em seu âmbito de atuação.

3. Homogeneizar e aprofundar os conceitos e processos fundamentais da linguagem de planejamento, sensibilizando os participantes sobre 
importância de incorporá-los às práticas institucionais do SUS.

4. Aprofundar a discussão e a reflexão acerca do Sistema de Planejamento e de seus instrumentos básicos.

5. Identificar e discutir as modalidades de planejamento observando seus instrumentos de análise de dados e informações, a fim de dotar as 
demandas institucionais internas e externas afetas a esta função, de qualidade analítica e consistência técnica.

6. Estimular a discussão crítica sobre os processos de formulação de política, planos, relatórios e outros instrumentos decorrentes do processo de 
planejamento, observando a conjuntura político-institucional.

TC 35
Nº PRODUTO

1 2. Documento técnico contendo o levantamento, revisão, atualização e adaptação ao modelo preconizado pela TEPHINET, de todo material didático 
do curso intensivo do EpiSUS, acompanhado de justificativa, objetivos (geral e específicos), metodologia utilizada, bem como os resultados 
alcançados, discussão, conclusão e recomendações de ajustes, descrito de forma narrativa numa abordagem que envolva os aspectos técnicos, 
estratégicos e administrativos.

3. Documento técnico contendo o resultado da negociação feita junto à Secretaria Executiva – DF, definindo o objeto de pesquisa de campo e o 
projeto devidamente aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da SES/DF (CEP/DF), para ser conduzido pelos treinandos da 8ª turma do 
EpiSUS. O documento deverá ser acompanhado de justificativa, objetivos (geral e específicos), metodologia utilizada, bem como os resultados 
alcançados, discussão, conclusão e recomendações de ajustes, descrito de forma narrativa numa abordagem que envolva os aspectos técnicos, 
estratégicos e administrativos.

2 1. Documento técnico contendo descrição do Piloto da Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares – PeNSE, a ser realizado em 03 (três) municípios 
brasileiros.

2. Documento técnico contendo a proposta de plano tabular da Pesquisa Nacional de saúde dos Escolares – PeNSE.

3 1. Documento técnico contendo material de divulgação (regionais e nacionais) dos resultados da pesquisa Vigitel 2008, acompanhado do plano de 
divulgação e clipping do que foi veiculado pelos veículos impressos.

2. Documento técnico contendo a avaliação da cobertura da imprensa, local e nacional, dos resultados do Vigitel 2008, buscando enfocar os 
assuntos que mais despertam interesse e verificando abordagens positivas e negativas da imprensa. 

1. Documento técnico contendo proposta com abordagem teórica para a divulgação no site da SVS das investigações de surtos e emergências 
epidemiológicas coordenadas pela instituição em todo o país.

2. Documento técnico contendo a elaboração e apresentação de edição especial do boletim eletrônico SVS em Rede sobre as investigações 
monitoradas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS, da SVS.

4 5. Elaborar documento técnico situacional das ações desenvolvidas no estado de Pernambuco para melhorar a qualidade dos dados aportados no 
SIM através de investigação para definir a causa dos óbitos ocorridos em 2007, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII 
da CID 10. 

6. Elaborar documento técnico situacional das ações desenvolvidas no estado de Pernambuco para melhorar a qualidade dos dados aportados no 
SIM através de investigação para definir a causa dos óbitos ocorridos em 2008, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII 
da CID 10. 

5 3. Elaborar documento técnico contendo a análise das internações psiquiátricas no Brasil, em todas as regiões e unidades federadas, no período de 
1990 a 2006, segundo o diagnóstico principal e secundário, leitos psiquiátricos disponíveis e taxa mortalidade por transtornos mentais, com fins 
de subsidiar as ações da Coordenação Geral de Informação e Análise Epidemiológica do Departamento de Análise de Situação em Saúde.

6 3. Documento técnico contendo a avaliação da Oficina de Análise da Mortalidade Infantil e na Infância realizada no estado do Rio Grande do 
Norte, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2008, que servirá como piloto para a implantação nos demais estados das regiões Norte 
e Nordeste, considerando o conteúdo programático de cada módulo, metodologia, objetivos e bibliografia recomendada além de propostas 
estruturantes que deverão ser consideradas em cada um dos estados.

7 5. Elaborar documento técnico situacional das ações desenvolvidas no estado de Alagoas para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM 
através de investigação para definir a causa dos óbitos ocorridos em 2007, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII da 
CID 10.

6. Elaborar documento técnico situacional das ações desenvolvidas no estado de Alagoas para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM 
através de investigação para definir a causa dos óbitos ocorridos em 2008, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII da 
CID 10. 
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8 4. Elaborar documento técnico contendo as propostas de projetos para convênios 2008 e a análise da aprovação de por meio do Programa 
1444. Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos e Ação 6170 – Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis, especificamente no que se refere à prevenção de violências e acidentes.

5. Elaborar documento técnico contendo o levantamento e a descrição das atividades realizadas pelas capitais que implantaram o Projeto de 
Redução da Morbimortalidade por Acidente de Trânsito – Mobilizando a Sociedade e Promovendo Saúde, com fins de subsidiar o DASIS na 
expansão deste projeto para todas as capitais do país.

6. Elaborar documento técnico contendo o levantamento, a análise e aprovação de experiências bem sucedidas apresentadas para processo 
seletivo com fins de aprovação para divulgação e apresentação na 8ª Expoepi referente à vigilância e prevenção das violências e promoção da 
saúde.

8 2. Documento técnico contendo análise do banco de dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico – Vigitel, considerando dados dos anos de 2006 e 2007, para: colesterol, triglicérides, mamografia e exame de Papanicolau.

3. Documento técnico contendo análise das séries temporais de doenças crônicas não transmissíveis nos Sistemas de Informação de Mortalidade e 
Internação Hospitalar (SIM e SIH).

10 1. Relatório técnico contendo a descrição detalhada do aprimoramento banco de dados em PostGis para monitoramento da situação de saúde 
(temporal e espacial), aplicado à Dengue, com indicadores propostos pelas áreas técnicas.

11 2. Documento técnico situacional das ações desenvolvidas para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM, no estado do Amazonas, 
através de investigação para definir a causa dos óbitos, ocorridos em 2007 e 2008, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo 
XVIII da CID 10.

3. Documento técnico situacional das ações desenvolvidas, no estado do Amazonas, para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM 
através de investigação para definir a causa dos óbitos, ocorridos em 2007 e 2008, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo II 
(C 76, C 80, C 97), Capítulo IX (I 46, I 47.2, I 49, I 50, I 51.4, I 51.5, I 51.6, I 51.9, I 70.9) e no Capítulo XX (Y 10 a Y 34, Y 872), da CID 10. 

12 1. Documento técnico contendo a Cartilha de atuação do profissional de saúde nas escolas no âmbito da promoção da saúde – práticas corporais/
atividade física.

2. Documento técnico contendo a avaliação do questionário aplicado pela CGDANT utilizando o sistema FORMSUS, junto aos entes federados 
financiados pelo Edital nº 2 de 14 de setembro de 2007. 

1. Documento técnico contendo a Cartilha de atuação do profissional de saúde nas escolas no âmbito da promoção da saúde – práticas corporais/
atividade física.

2. Documento técnico contendo a avaliação do questionário aplicado pela CGDANT utilizando o sistema FORMSUS, junto aos entes federados 
financiados pelo Edital nº 2 de 14 de setembro de 2007.

13 5. Elaborar documento técnico situacional das ações desenvolvidas no estado do Ceará para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM 
através de investigação para definir a causa dos óbitos ocorridos em 2007, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII da 
CID 10.

6. Elaborar documento técnico situacional das ações desenvolvidas no estado do Ceará para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM 
através de investigação para definir a causa dos óbitos ocorridos em 2008, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII da 
CID 10. 

14 1. Documento técnico contendo o relato situacional dos estados prioritários que não aderiram à Rede Nacional de Serviços de Verificação de 
Óbitos no país.

2. Documento técnico contendo o relato situacional dos estados não prioritários que solicitaram espontaneamente adesão à Rede Nacional de 
Serviços de Verificação de Óbitos no país.

3. Documento técnico contendo o relato situacional dos estados que já aderiram à Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbitos no país.

15 1 Elaborar Manual de Treinamento em Informática – EpiInfo Windows 3.5 módulo básico – para o Curso Intensivo do Processo Seletivo do EpiSUS, 
utilizando como modelo uma Investigação de Surto conduzida no ano de 2007 ou 2008. 

2 Elaborar manual de treinamento em informática – módulo básico do programa – EpiInfo Windows 3.5 para o curso Introdutório. com a 
descrição das seguintes etapas: criação de questionário, entrada de dados, realização de análise univariada e bivariada, com base no banco de 
dados selecionado a partir de três investigações de surto, conduzidas no ano de 2007 ou 2008, pelos treinandos do Programa de Treinamento 
da SVS. 

3 Elaborar manual de treinamento em informática aplicada ao EpiSUS – módulo Avançado, utilizando o EpiInfo Windows 3.5. com a descrição 
das seguintes etapas: descrever pelo menos cinco investigações realizadas pelos treinandos do Programa de Treinamento da SVS, no período de 
2005 a 2008. incluir etapas para a realização de análises estatísticas avançadas – análises estratificadas, multivariadas. 

1. Documento técnico contendo Manual de Treinamento em Informática – Análise de indicadores de morbidade por doenças de notificação 
compulsória utilizando o programa Tabwin versão 3.5, a partir da base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, 
para os treinandos do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS – EpiSUS.

2. Documento técnico contendo Manual de Treinamento em Informática – Análise de indicadores de mortalidade, utilizando o programa Tabwin 
versão 3.5, a partir da base de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM para os treinandos do Programa de Treinamento em 
Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS – EpiSUS.

3. Documento técnico contendo Manual de Treinamento em Informática – Análise de indicadores de natalidade, utilizando o programa Tabwin 
versão 3.5, a partir da base de dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc para os treinandos do Programa de Treinamento 
em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS – EpiSUS.
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16 2 Documento técnico contendo proposta da nova versão do Monitor CIEVS (Sistema de registro e acompanhamento de agravos) contemplando 
as alterações efetuadas na modelagem do Banco de Dados do CIEVS, explicitando novo layout do sistema, conforme proposto na modelagem 
anterior.

3 Documento técnico contendo proposição de relatório que possibilite a visualização de todos os eventos disponíveis no banco de dados do 
Monitor CIEVS, com a possibilidade de aplicação de filtros por situação do evento, tipo de evento e outros, conforme demandado pelas áreas 
técnicas da SVS.

17 3. Elaborar documento técnico, voltado para o usuário, contendo o manual para utilização das ferramentas dentro do software Terraview.

18 2 Versão I do documento “de trabalho” do “Saúde Brasil – Avaliação dos 20 anos do SUS” – Documento técnico revisado em forma de capítulos 
de livro, contendo o esboço de pelo menos três capítulos, incluindo a apresentação de resultados preliminares das análises realizadas para os 
temas selecionados: Sistemas de Informação, Doenças Transmissíveis e Doenças não-transmissíveis.

3 Versão final do documento “Saúde Brasil – Avaliação dos 20 anos do SUS” – Documento técnico revisado em forma de capítulos de livro, 
contendo o resultado final das análises dos seguintes temas: 1. Introdução/justificativa da publicação, 2. Metodologia, 3. Resultados e discussão.

19 1 Documento técnico contendo comparação dos resultados finais do sistema de vigilância de fatores de risco e de proteção para doenças crônicas 
não transmissíveis por inquérito telefônico – Vigitel – referentes aos anos de 2006 e 2007

2 Documento técnico contendo proposta de implantação de home page do sistema de vigilância de fatores de risco e de proteção para doenças 
crônicas não transmissíveis por inquérito telefônico (Vigitel)

20 1. Elaboração do “Manual para produção editorial na Secretaria de Vigilância em Saúde”, com a descrição dos diversos elementos padronizados e 
etapas envolvidas no processo de produção editorial.

2. Elaboração de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços de impressão de 17 publicações da Secretaria de 
Vigilância em Saúde, contendo revisão, normalização, criação, diagramação, ilustração, fotografia e arte-finalização.

21 2. Elaborar documento técnico contendo a apresentação do Site de Informações do CIEVS, baseado em Joomla, demonstrando os passos para a 
criação e publicação de conteúdo, conforme informações definidas pelo Departamento de Análise e Situação em Saúde.

22 5. Elaborar documento técnico situacional das ações desenvolvidas no estado da Paraíba para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM 
através de investigação para definir a causa dos óbitos ocorridos em 2007, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII da 
CID 10.

6. Elaborar documento técnico situacional das ações desenvolvidas no estado da Paraíba para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM 
através de investigação para definir a causa dos óbitos ocorridos em 2008, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII da 
CID 10.

23 2. Documento Técnico contendo a Análise da Tendência da mortalidade infantil (crianças menores de 1 ano de vida) até 2015 nas regiões, 
unidades federadas, mesorregiões e microrregiões do Brasil, baseado na redução em 2/3 da mortalidade de 1990.

3. Documento Técnico contendo a Análise da Tendência da mortalidade na infância (crianças menores de 5 anos de idade) até 2015 nas regiões, 
unidades federadas, mesorregiões e microrregiões do Brasil, baseado na redução em 2/3 da mortalidade de 1990.

24 1.  Desenvolvimento do novo layout do site do Sinan e adequação a proposta do novo padrão do site do Ministério da Saúde conforme definido em 
portaria ministerial, apresentando documento com as telas do layout e processo de desenvolvimento, juntamente com código fonte do aplicativo 
entregue em meio magnético. O produto será disponibilizado no site do Sinan www.saude.gov.br/sinanweb.

2. Adequação do relatório de completitude para a nova base do Sinan NET, apresentando documento com as estruturas das novas tabelas do 
banco de dados assim como o processo de desenvolvimento do relatório. O código fonte do aplicativo entregue em meio magnético. O relatório 
será disponibilizado no site do Sinan www.saude.gov.br/sinanweb.

25 2. Documento técnico situacional das ações desenvolvidas para melhorar a cobertura do SIM – Pará, através da busca ativa de óbitos, identificação 
dos locais de sepultamento e dos fluxos e instrumentos de registro dos óbitos.

26 1. Elaboração do Manual de Instruções para o preenchimento da Declaração de Óbito – DO – Documento técnico em forma de manual, destinado 
a prover informações sobre aquele documento-padrão para coleta de dados estatísticos e epidemiológicos sobre óbitos ocorridos no território 
nacional.

2. Elaboração do Manual de Instruções para o preenchimento da Declaração de Nascido Vivo – DN – Documento técnico em forma de manual, 
destinado a prover informações sobre aquele documento-padrão para coleta de dados estatísticos e epidemiológicos sobre nascimentos 
vivos em todo o território nacional, atendendo ao que prescrevem a Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6015 de 31 de dezembro de 1973) e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13 de julho de 1990) mais notadamente sobre o “modus operandi” do preenchimento e 
responsabilidade dos profissionais de saúde quanto à sua emissão. 

27 1. Documento técnico situacional das ações desenvolvidas para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM – PA através de investigação 
para definir a causa dos óbitos, ocorridos em 2007 e 2008, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII da CID 10.

2. Documento técnico situacional das ações desenvolvidas para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM – PA através da supressão de 
registros duplicados e do preenchimento correto dos campos sem preenchimento ou preenchidos de forma incorreta. Os campos da Declaração 
de Óbito objeto desse documento são: nº 11 Nome, nº 13 Nome da mãe, nº 14 Data de nascimento, nº 15 Idade, nº16 Sexo, nº 17 Raça/cor, nº 
19 Escolaridade, nº 24 Município de residência, nº 25 UF de residência, nº 31 Município de ocorrência, nº 32 UF de ocorrência, nº 43 A morte 
ocorreu durante a gravidez, parto ou aborto?, nº 44 A morte ocorreu durante o puerpério?

28 3. Elaborar documento técnico contendo avaliação do curso de ‘’Análise Básica de Mortalidade’’, dirigido aos técnicos de vigilância em saúde do 
nível estadual e municipal do Rio Grande do Norte.

1.  Documento técnico contendo os temas e procedimentos para realização de curso de análise básica de mortalidade materna, dirigido a pessoal 
técnico de vigilância em saúde dos níveis estadual e municipal.
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29 1. Documento técnico contendo proposta de formatação do website de Doenças Crônicas Não Transmissíveis em padrão Web (HTML), a ser 
disponibilizado no website da Secretaria de Vigilância da Saúde (SVS), no portal do Ministério da Saúde.

2. Documento técnico contendo proposta de sistematização de conteúdo e proposição de arquitetura de divulgação por meio de mecanismo de 
comunicação social (website) para veiculação de informações relevantes ao trabalho de implantação/ implementação da área de Análise de 
Situação da Saúde no website da Secretaria de Vigilância da Saúde (levantamento de requisitos e protótipo inicial).

2. Documento técnico contendo proposta de sistematização de conteúdo e proposição de arquitetura de divulgação por meio de mecanismo de 
comunicação social (website) para veiculação de informações do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico – Vigitel.

3. Documento técnico contendo proposta de sistematização de conteúdo e proposição de arquitetura de divulgação por meio de mecanismo de 
comunicação social (website) para veiculação de informações do Sistema de Vigilância de Acidentes e Violência – Viva.

30 3. Elaborar documento técnico, voltado para o usuário, contendo o manual para utilização das ferramentas dentro do software Terraview.

31 1. Documento técnico contendo atualização do Projeto da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE para ser submetido ao Comitê de Ética 
– Conep do Ministério da Saúde.

2. Documento contendo proposta de questionário do aluno, de ambiente escolar e Diário de campo que serão utilizados na Pesquisa Nacional de 
Saúde do Escolar – PeNSE.

3. Documento contendo proposta de manual de campo para Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE, em conformidade com o IBGE.

32 2. Documento Técnico contendo a conversão do banco EPITRACK, que consolida os dados do Programa de Treinamento em Epidemiologia 
Aplicada aos Serviços do SUS, o qual se encontra no software Epi-info, para a nova versão em Access. O documento deverá conter as etapas da 
conversão, o dicionário de dados e o instrucional contendo as etapas de operação do banco – da digitação à emissão dos relatórios.

33 2. Documento técnico contendo análise substantiva da execução dos Planvigi (196), com enfoque nas seguintes linhas de ação: a) Aprimoramento 
do Sistema de Vigilância em Saúde por meio de implementação de ações que ampliem a capacidade técnica e operacional dos órgãos de 
Vigilância Ambiental em saúde de estados e municípios (linha de ação nº 3); b) Análise das Situações de Saúde e Vigilância das DANT (linha de 
ação nº 4), ambas referentes ao período de julho a dezembro de 2008.

1. Documento técnico contendo análise substantiva da execução das Planvigi (196), com enfoque nas seguintes linhas de ação: a) Aprimoramento 
do Sistema de Vigilância em Saúde por meio de implantação de ações que ampliem a capacidade técnica e operacional dos órgãos de Vigilância 
Ambiental em saúde de estados e municípios. (linha de ação nº 3). b) Análise da Situação de Saúde e Vigilância das DAST’S, (linha de ação nº 4) 
ambas referentes ao período de janeiro a março de 2009.

2.  Documento técnico contendo análise substantiva da execução das Planvigi (196), com enfoque nas seguintes linhas de ação: a) Aprimoramento 
do Sistema de Vigilância em Saúde por meio de implantação de ações que ampliem a capacidade técnica e operacional dos órgãos de Vigilância 
Ambiental em saúde de estados e municípios. (linha de ação nº 3). b) Análise da Situação de Saúde e Vigilância das DAST’S, (linha de ação nº 4) 
ambas referentes ao período de abril a maio de 2009.

34 2. Documento técnico contendo a análise sobre ingestão de bebida alcoólica entre os atendimentos de emergência por acidentes e violências com 
base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, edições 2006 e 2007, com fins de 
subsidiar as ações de Vigilância de Violências e Acidentes e Promoção da Saúde. 

3. Documento técnico contendo a análise do perfil de atendimentos de emergência por acidentes (quedas, queimaduras, outros acidentes) no 
grupo pediátrico (0 a 9 anos) com base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, 
edições 2006 e 2007, com fins de subsidiar as ações de Vigilância de Violências e Acidentes e Promoção da Saúde. 

4. Documento técnico contendo a análise do perfil de atendimentos de emergência por violências (agressões, maus tratos e outras violências) no 
grupo pediátrico (0 a 9 anos) com base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, 
edições 2006 e 2007, com fins de subsidiar as ações de Vigilância de Violências e Acidentes e Promoção da Saúde. 

5. Documento técnico contendo a análise do perfil de atendimentos de emergência por acidentes (quedas, queimaduras, outros acidentes) no 
sexo feminino com base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, edições 2006 e 
2007, com fins de subsidiar as ações de Vigilância de Violências e Acidentes e Promoção da Saúde.

6. Documento técnico contendo a análise do perfil de atendimentos de emergência por violências (agressões, maus tratos e outros violências 
interpessoais e auto provocadas) no sexo feminino com base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de 
Urgência e Emergência, edições 2006 e 2007, com fins de subsidiar as ações de Vigilância de Violências e Acidentes e Promoção da Saúde.

35 1. Elaborar documento técnico situacional das ações desenvolvidas no estado da Bahia, (nas seguintes regionais de saúde: Salvador, Santo Antonio 
de Jesus, Gandu, Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Jequié, Itapetinga, Brumado, Vitória da Conquista, Caetité, Santa Maria da Vitória, 
Amargosa, Ganambi e Cruz das Almas), para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM através de investigação para definir a causa dos 
óbitos ocorridos em 2008, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII da CID 10.

36 1. Elaborar documento técnico situacional das ações desenvolvidas para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM através de investigação 
para definir a causa de óbitos, ocorridos em 2007 e 2008, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII da CID 10, nos 
estados da Região Nordeste e nos estados do Amazonas e Pará.

37 1. Documento técnico sobre a razão de mortalidade materna no Brasil, no período de janeiro de 1990 a dezembro de 2006 e a mortalidade por 
Região, causas, cor/raça, gupos etários, escolaridade e estado civil da mulher, no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2006 e que servirá 
de subsidio técnico e gerencial para a tomada de decisão da direção do DASIS em relação a esta temática.

2. Prodecer a revisão técnica, científica e conceitual das princiapais leis e portarias federais das principais leis e portarias federais sobre atenção 
abstétrica e planejamento familiar, programas e políticas nacionais para redução da morte materna desenvolvidas no período de 1984 a 2008.
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38 1. Estruturação do Informativo técnico: “Vigitel Brasil 2007. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 
telefônico”. Organizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), para fins de reprodução.

2. Estruturação dos Anais do I Seminário sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília, de 4 a 6 de dezembro de 2006, para fins de 
reprodução.

3. Estruturação da Cartilha: “O Agente Comunitário de Saúde – ACS no Controle da Dengue”, para fins de reprodução

39 1. Documento técnico contendo definição dos novos indicadores para o Vigitel 2008, com ênfase nos indicadores de Alimentação e Nutrição, 
Atividade Física, Saúde Suplementar, Saúde Mental, Saúde Reprodutiva e asma. 

2. Documento técnico contendo análise a partir do banco de dados do sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico – Vigitel sobre alimentação e nutrição, indicadores como consumo de frutas legumes e verduras, consumo de leite 
integral, atividade física, asma, dentre outros.

40 1. Documento técnico contendo proposta de variáveis e procedimentos de compatibilização e atualização para o banco de dados do Sistema de 
Informação sobre Mortalidade.

2. Documento técnico contendo proposta de variáveis e procedimentos de compatibilização e atualização para o banco de dados do Sistema de 
Informação sobre Nascidos Vivos.

TC 35
Nº PRODUTO

1 1. Relatório parcial contendo a descrição das atividades relacionadas ao desenvolvimento da arquitetura do Portal OPAS/OMS Brasil considerando 
ainda a listagem dos 300 conteúdos inseridos no Joomla web 2.0.

2. Relatório final contendo a descrição de todas as atividades desenvolvidas, considerando o fechamento das arquiteturas do Portal OPAS/OMS 
Brasil e subportais temáticos, considerando a listagem de mais 200 conteúdos inseridos no Joomla web 2.0..

2 1. Documento técnico contendo a proposta-piloto de Estruturação da Vigilância do Óbito no Estado da Bahia.

3 1. Documento técnico contendo o fluxo de nascimento, internação e óbito para mortes infantis (neonatais e pós-neonatais), na Região Nordeste, 
durante o período de 2005 a 2007.

2. Documento técnico contendo o fluxo de nascimento, internação e óbito para mortes infantis (neonatais e pós-neonatais), na região da 
Amazônia Legal, durante o período de 2005 a 2007.

3. Documento técnico contendo os pareamentos dos óbitos infantis com os partos e internações hospitalares, referentes ao exercício de 2008, 
com os registros das Autorizações de Internação Hospitalar/AIH e das Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/APAC 
(caso os dados do ano de 2008 não estejam disponíveis, o produto será realizado com base nos dados do ano de 2007.

4 1. Documento técnico contendo a proposta-piloto de Estruturação da Vigilância do Óbito no Estado de Pernambuco.

2. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos maternos ocorridos no Estado de Pernambuco e avaliação dos resultados das 
investigações realizadas pelos Comitês de Prevenção do Óbito Materno em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

3. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos fetais e infantis ocorridos no Estado de Pernambuco e avaliação dos 
resultados das investigações realizadas pelos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal em municípios considerados prioritários, no período 
de 2008.

4. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos mal definidos utilizando a estratégia da Autópsia Verbal no Estado de 
Pernambuco em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

5 1. Documento técnico contendo relatório descritivo do Programa Anual de Trabalho – PAT (exercício 2009) da Coordenação Geral de Informações e 
Análise Epidemiológica – CGIAE/DASIS/SVS/MS.

2. Documento técnico contendo o levantamento e apresentação dos convênios (exercício 2009) firmados no âmbito da Coordenação Geral de 
Informações e Análise Epidemiológica – CGIAE/DASIS/SVS/MS.

3. Documento técnico contendo análise dos indicadores de saúde contidos na Programação de Ações de Vigilância em Saúde – PAP-VS, que estão 
sob o acompanhamento da Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica – CGIAE/DASIS/SVS/MS referentes ao 1º semestre de 
2009.

4. Documento técnico contendo análise da implantação dos Serviços de Verificação de Óbito – SVO do Projeto Vigisus II, Subcomponente III-A 
2008/ 2009.

6 1. Documento técnico contendo a proposta-piloto de Estruturação da Vigilância do Óbito no Estado de Alagoas.

2. Documento técnico contendo o relato da investigação dos óbitos maternos ocorridos no Estado de Alagoas e avaliação dos resultados das 
investigações realizadas pelos Comitês de Prevenção do Óbito Materno em municípios considerados prioritários, no período de 2008.
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TC 35
Nº PRODUTO

7 1. Relatório técnico contendo a descrição detalhada de banco de dados em PostGis e de saídas gráficas em ambiente internet, para 
monitoramento da situação de saúde (temporal e espacial), aplicado à Mortalidade Materna, com indicadores propostos pelas áreas técnicas 
da CGIAE (Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica), CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde) e 
Saúde da Mulher.

2. Relatório técnico contendo a descrição detalhada de banco de dados em PostGis e de saídas gráficas em ambiente internet, para 
monitoramento da situação de saúde (temporal e espacial), aplicado à Mortalidade Infantil, com indicadores propostos pelas áreas técnicas da 
CGIAE (Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica), CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde) e 
Saúde da Criança.

3. Relatório técnico contendo a descrição detalhada de banco de dados em PostGis e de saídas gráficas em ambiente internet, para monitoramento 
da situação de saúde (temporal e espacial), aplicado a Desigualdades em Saúde, com indicadores propostos pelas áreas técnicas que compõe 
o DASIS (CGDANT – Coordenação Geral de Agravos Não Transmitidos e CGIAE-Coordenação geral de Informações e Análise Epidemiológica). 
Deverão estar contempladas as possibilidades de associação entre indicadores econômicos com os de saúde como os da meta do milênio e 
outros. Os métodos utilizados deverão estar condizentes com metodologias adequada para o fim proposto, como Indices de Gini, Curva de 
Concentração, Índice de dissimilaridade relativo (%), Razão de taxas.

8 1. Documento técnico contendo a proposta-piloto de Estruturação da Vigilância do Óbito no Estado de Sergipe.

2. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos maternos ocorridos no Estado de Sergipe e avaliação dos resultados das 
investigações realizadas pelos Comitês de Prevenção do Óbito Materno em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

3. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos fetais e infantis ocorridos no Estado de Sergipe e avaliação dos resultados 
das investigações realizadas pelos dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal em municípios considerados prioritários, no período de 
2008. 

4. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos mal definidos utilizando a estratégia da Autópsia Verbal no Estado de Sergipe 
em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

9 1. Documento técnico contendo a metodologia do cálculo e estudo da taxa de mortalidade infantil para o Brasil, Regiões e Unidades da Federação 
(UF), no ano de 2006, segundo a metodologia proposta pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA).

2. Documento com resultados de simulações da taxa de mortalidade infantil, com variações no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e 
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), utilizando a metodologia proposta pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde 
(RIPSA), no ano de 2007, para o Brasil, Regiões e Unidades da Federação (UF).

3. Documento técnico contendo o cálculo e estudo da mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias), neonatal tardia (7 a 27 dias) e perinatal (22 
semanas de gestação até 6 dias de vida), para o Brasil, Regiões e Unidades da Federação (UF), no ano de 2006.

4. Documento técnico contendo o cálculo e estudo da mortalidade materna para o Brasil, Regiões e Unidades da Federação (UF), segundo a 
metodologia proposta pela Organização Mundial de Saúde, no ano de 2006.

10 1. Documento técnico contendo a proposta-piloto de Estruturação da Vigilância do Óbito no Estado do Ceará. 

2. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos maternos ocorridos no Estado do Ceará e avaliação dos resultados das 
investigações realizadas pelos Comitês de Prevenção do Óbito Materno em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

3. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos fetais e infantis ocorridos no Estado do Ceará e avaliação dos resultados das 
investigações realizadas pelos dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

4. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos mal definidos utilizando a estratégia da Autópsia Verbal no Estado do Ceará 
em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

11 1. Documento técnico contendo a modelagem do banco de dados da Lista de Verificação de Emergências do CIEVS (LVE) já existente, incluindo 
proposição de novos campos e tabelas, conforme especificações definidas pelo Departamento de Análise e Situação em Saúde.

2. Documento técnico contendo a apresentação da Lista de Verificação de Emergências (LVE) em PHP via Web, baseado na modelagem do banco 
de dados proposto, contemplando as alterações efetuadas na modelagem de novos campos do Banco de Dados da LVE (lista de Verificação de 
Emergências).

3. Documento técnico contendo melhorias no aplicativo de gestão de banco de dados, baseado em tecnologia Datawarehouse, incluindo novos 
campos e melhorias, conforme demandado pelas áreas técnicas.
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TC 35
Nº PRODUTO

12 1. Elaboração do Manual de Procedimentos do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Documento técnico em forma de manual, destinado 
a orientar os profissionais que estão envolvidos na operacionalização do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) sobre os principais 
procedimentos do sistema, incluindo o fluxo dos documentos e rotinas decorrentes do processamento dos dados, bem como as diversas 
atribuições de cada nível de gestão do sistema (Federal, Estadual e Municipal).

2. Elaboração do Manual de Procedimentos do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Documento técnico em forma de manual, destinado 
a orientar os profissionais que estão envolvidos na operacionalização do Sinasc sobre os principais procedimentos do sistema, incluindo o fluxo 
dos documentos e rotinas decorrentes do processamento dos dados, bem como as diversas atribuições de cada nível de gestão do sistema 
(Federal, Estadual e Municipal).

3. Manutenção e atualização do Seletor de Causa Básica Gerencial – a premissa de que todo e qualquer sistema de coleta e processamento 
de informações deve passar periodicamente por atualizações, não apenas em seus bancos de dados como no próprio desenvolvimento do 
programa, é aplicada ao Sistema de Informações sobre Mortalidade, baseada no fato de que os códigos e regras de classificação de doenças e 
óbitos são anualmente apreciados e alterados pelo MRG – Mortality Reference Group da Organização Mundial de Saúde -OMS. A classificação 
manual das causas de morbi-mortalidade adotada desde os primórdios do SIM, foi substituída em 1993 por um sistema informatizado, titulado 
Seletor de Causa Básica -SCB, desenvolvido a partir de uma lógica de programação para as regras de classificação de doenças da Classificação 
Internacional de Doenças, ainda em sua 9ª Revisão (CID-9), à semelhança de um aplicativo norte-americano. As alterações definidas pela 
MRG são incluídas no SCB por meio da utilização de um programa auxiliar, o Seletor de Causa Básica Gerencial – SCB Ger, e apresentadas no 
decorrer deste produto.

13 1. Documento técnico contendo a análise da mortalidade infantil por causas evitáveis, nos 250 municípios prioritários na redução da mortalidade 
infantil da Região Nordeste e Amazônia Legal no período de 1990 a 2007.

3. 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 adequada atenção ao recém-nascido, por regiões e Unidades Federadas, no período de 1990 a 2007, assim como a 
estimativa da tendência até 2015

14 1. Documento técnico contendo a proposta-piloto de Estruturação da Vigilância do Óbito no Estado do Rio Grande do Norte.

2. Documento técnico contendo o relato da investigação dos óbitos maternos ocorridos no Estado do Rio Grande do Norte e avaliação dos 
resultados das investigações realizadas pelos Comitês de Prevenção do Óbito Materno em municípios considerados prioritários, no período de 
2008.

3. Documento técnico contendo o relato da investigação dos óbitos fetais e infantis ocorridos no Estado do Rio Grande do Norte e avaliação dos 
resultados das investigações realizadas pelos dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal em municípios considerados prioritários, no 
período de 2008.

4. Documento técnico contendo o relato da investigação dos óbitos mal definidos utilizando a estratégia da Autópsia Verbal no Estado do Rio 
Grande do Norte em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

15 1. Documento técnico contendo a proposta-piloto de Estruturação da Vigilância do Óbito no Estado do Maranhão.

16 1. Documento técnico contendo um relatório descritivo da investigação epidemiológica sobre a doença da folha verde do tabaco na Região de 
Arapiraca-AL.

2. Documento técnico contendo um relatório analítico dos dados de saúde mental, obtidos através do Inquérito de Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas – Vigitel 2008 do Brasil.

3. Documento técnico contendo um relatório analítico dos dados de saúde mental, obtidos através do Inquérito de Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas – Vigitel 2008 por capitais brasileiras.

4. Documento técnico contendo um relatório analítico sobre os dados de saúde da mulher obtidos através do Inquérito de Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas – Vigitel 2008 no Brasil.

17 1. Documento técnico contendo a proposta-piloto de Estruturação da Vigilância do Óbito no Estado da Paraíba.

2. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos maternos ocorridos no Estado da Paraíba e avaliação dos resultados das 
investigações realizadas pelos Comitês de Prevenção do Óbito Materno em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

3. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos fetais e infantis ocorridos no Estado da Paraíba e avaliação dos resultados 
das investigações realizadas pelos dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal em municípios considerados prioritários, no período de 
2008.

4. Documento técnico contendo a análise da investigação dos óbitos mal definidos utilizando a estratégia da Autópsia Verbal no Estado da Paraíba 
em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

18 1. Documento técnico contendo a proposta-piloto de Estruturação da Vigilância do Óbito na Região Nordeste.

2. Documento técnico contendo o relato da investigação dos óbitos maternos ocorridos na Região Nordeste e avaliação dos resultados das 
investigações realizadas pelos Comitês de Prevenção do Óbito Materno em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

3. Documento técnico contendo o relato da investigação dos óbitos fetais e infantis ocorridos na Região Nordeste e avaliação dos resultados das 
investigações realizadas pelos dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

4. Documento técnico contendo o relato da investigação dos óbitos mal definidos utilizando a estratégia da Autópsia Verbal na Região Nordeste 
em municípios considerados prioritários, no período de 2008.
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Nº PRODUTO

19 1. Documento técnico contendo o relato de uma reunião nacional para revisar a classificação de óbitos maternos realizada com a participação 
de gestores, sociedade científica, universidades e movimento de mulheres com vasta atuação no campo da vigilância epidemiológica da morte 
materna.

2. Documento técnico contendo a revisão do instrumento de notificação de óbitos de mulheres em idade fértil e de investigação de óbito 
materno (domiciliar/ambulatorial, hospitalar, para transcrição de dados de necropsia e ficha resumo), por meio de levantamento dos diferentes 
instrumentos utilizados por estados e/ou municípios; a compatibilização desses instrumentos que resultará em modelo preliminar contendo 
informações atualizadas, roteiros detalhados de investigação epidemiológica de campo e as medidas de controle pertinentes para cada situação 
específica e a padronização de conteúdos respeitando a epidemiologia, quadro clínico e normas do Ministério da Saúde.

20 1. Documento técnico contendo a proposta-piloto de Estruturação da Vigilância do Óbito no Estado do Piauí.

2. Documento técnico contendo o relato da investigação dos óbitos maternos ocorridos no Estado do Piauí e avaliação dos resultados das 
investigações realizadas pelos Comitês de Prevenção do Óbito Materno em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

3. Documento técnico contendo o relato da investigação dos óbitos fetais e infantis ocorridos no Estado do Piauí e avaliação dos resultados das 
investigações realizadas pelos dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal em municípios considerados prioritários, no período de 2008.

4. Documento técnico contendo o relato da investigação dos óbitos mal definidos utilizando a estratégia da Autópsia Verbal no Estado do Piauí em 
municípios considerados prioritários, no período de 2008.

21 1. Documento técnico contendo requisitos técnicos de funcionalidades para ferramentas computacionais (tecnologias e output gráficos – tabelas, 
gráficos e mapas) de utilização do Portal de Informações do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS para a 
Vigilância e Monitoramento da Situação da Mortalidade Materna – período de 2000 a 2006, nos estados das regiões Nordeste e Amazônia 
Legal com a finalidade dar suporte à prioridade da Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica/ Departamento de Análise de 
Informação em Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde/ Ministério da Saúde – CGIAE/DASIS/SVS/MS.

2. Documento técnico contendo requisitos técnicos de funcionalidades para ferramentas computacionais (tecnologias e output gráficos – tabelas, 
gráficos e mapas) de utilização do Portal de Informações do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS para a 
Vigilância e Monitoramento da Situação da Mortalidade Infantil – período de 2000 a 2006, nos estados das regiões Nordeste e Amazônia 
Legal com a finalidade dar suporte à prioridade da Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica/ Departamento de Análise de 
Informação em Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde/ Ministério da Saúde – CGIAE/DASIS/SVS/MS.

3. Documento técnico contendo análise da situação de saúde para o projeto Urban Health (Saúde Urbana), com ênfase a indicadores próprios 
do projeto e os da meta do milênio utilizando ferramentas de mensuração das desigualdades em saúde, aplicáveis aos municípios brasileiros 
(intra municipal), utilizando dados disponíveis para o período de 2000 a 2006, e como piloto, o município de Guarulhos – SP, desenvolvido em 
parceria com as áreas técnicas, tendo como foco a aplicação de indicadores com poder de mensuração e reprodução na avaliação em promoção 
da saúde no interior dos municípios brasileiros. 
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Unidade Técnica de Políticas de  
Recursos Humanos em Saúde

TC 08
CONTRATOS

Nº PRODUTO
1 3. Tradução de textos (português/francês) dos folhetos sobre os Programas: Profae, Telessaúde e Mesa de Negociação da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde para publicação e divulgação nos países do Mercosul, países africanos d

2 2. Documento contendo estudo da aplicabilidade dos recursos disponibilizados para o desenvolvimento do projeto Plano Diretor para o Biênio 
2005-2006, integrante da Rede Observatório de Recursos Humanos de Saúde da Escola de Saúde Pública/ESP do 

3 1. Documento contendo análise física e financeira das ações referentes ao Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 
– Pró-Saúde II, implementadas pela SGTES/MS, na modalidade de repasse fundo a fundo, em 2008. 

4 2. Documento contendo análise física e financeira das ações referentes ao Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 
– Pró-Saúde II, implementadas pela SGTES/MS via Convênio, no exercício de 2008.

5 3. Documento contendo avaliação física e financeira dos contratos firmados em 2007 para qualificação do técnico de auxiliar de enfermagem, pelo 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores na área de Enfermagem – Profae, executados no períod

6 4. Documento contendo análise dos recursos repassados no primeiro semestre de 2009 às Regiões Centro Oeste, Sudeste e Sul, referentes às 
políticas públicas de Educação em Saúde, implementadas pela SGTES, demonstrando metas físicas e índices comp

7 1. Documento contendo análise programática das ações referente ao Sistema Universidade Aberta do SUS (Una-SUS), implementadas pela SGTES/
MS via convênio no exercício de 2008.

8 2. Documento contendo o levantamento das principais ações/atividades de Educação em Saúde, desenvolvidas pela SGTES nas regiões Norte e 
Nordeste, que contribuem para redução das desigualdades sociais e econômicas existentes nestas regiões.

9 3. Documento contendo análise e avaliação sobre a execução do Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no 
SUS – Progesus – implementadas via Fundo a Fundo pela SGTES/MS referente ao exercício de 2008.

10 1. Documento contendo a sistematização do 3º (terceiro) Seminário Nacional de Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde. 

11 2. Documento contendo o levantamento da atual situação de execução e desenvolvimento dos programas de Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família, apoiados pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES. 

12 3. Documento contendo estudo de caso de Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família.

13 1º e 2º Produtos – Documento analítico dos resultados alcançados na execução das atividades contempladas com os recursos repassados pelo 
Ministério da Saúde a estados, ao Distrito Federal e a municípios, mediante cooperação financeira, sob a égide da Port

14 3. Documento técnico contendo instruções às Secretarias Estaduais de Saúde para a elaboração de projetos voltados à realização de Cursos de 
Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, objetivando a modernização das estruturas de

15 4. Documento analítico dos resultados alcançados na execução das atividades contempladas com os recursos repassados pelo Ministério da Saúde 
para municípios, mediante cooperação financeira, sob a égide do Decreto nº 2.261 de 22/09/2006 e conform

16 3. Documento contendo o material necessário para atualizar os dados da publicação do Mercosul para o Trabalho em Saúde no Brasil do Ministério 
da Saúde, editada em 2006 (dados dos profissionais de saúde inscritos nos conselhos federais, empregos

17 4. Documento contendo uma análise detalhada de estudo comparativo da situação dos Recursos Humanos dos Estados-Partes (Brasil, Argentina, 
Paraguai, Uruguai e Venezuela) nos aspectos de gestão do trabalho e da educação em saúde.

18 1. Documento contendo a análise das ações de educação profissional em saúde desenvolvidas pela SGTES no ano de 2008.

19 2. Documento contendo a análise das ações de capacitação gerencial em saúde desenvolvidas pela SGTES em 2008.

20 2. Documento com as Informações relativas às vantagens adquiridas e dificuldades enfrentadas na realização dos componentes do ProgeSUS.

21 3. Relatórios parciais sobre o trabalho de grupo organizado e efetivado para definição de capacitação para os recursos humanos dos municípios de 
menor porte populacional que serão o foco principal da 2ª etapa do Programa.

22 4. Documento final sobre a realização das reuniões propostas com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – Conass e o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde – Conasems, com objetivo de elaborar parcerias.

23 1. Documento contendo estudo da aplicabilidade dos recursos disponibilizados para o desenvolvimento do projeto Plano Diretor para o Biênio 
2004-2005, integrante da Rede Observatório de Recursos Humanos de Saúde do Centro de Estudos e Pesquisas e

24 2. Documento contendo estudo da aplicabilidade dos recursos disponibilizados para o desenvolvimento do projeto Plano Diretor 2008, integrante 
da Rede Observatório de Recursos Humanos de Saúde da Escola Técnica de Saúde do Centro Médio e Fundamen

25 1. Documento contendo relatórios referentes à implementação das ações relativas à Gestão do Trabalho, descritas no documento de adesão ao 
Pacto pela Saúde, apresentados pelos Estados e Municípios. 

26 2. Documento contendo as atividades desenvolvidas pelo Comitê Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS, desde a sua implantação, com 
posterior preparação de Trabalho para publicação.

27 3. Documento técnico contendo resultado do estudo do perfil dos profissionais que realizaram o Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, promovido pelo Programa de qualificação e estruturação da Gestão do Trabalho e da 

28 3. Documento contendo estudo e aplicabilidade dos recursos disponibilizados por meio de convênios no exercício de 2006 financiados pelo 
Ministério da Saúde por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, com recursos da Secretaria de Gestão do Trabal

29 5. Documento técnico contendo proposta para indução aos processos de qualificação da formação de especialistas médicos no Brasil.
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30 6. Documento técnico com os perfis de competências, qualificação e acompanhamento dos programas de formação, incentivos à fixação 

profissional médicos nos municípios com maior carência desses profissionais.

31 6. Documento contendo o levantamento das ações constantes no Plano Plurianual desenvolvidas pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde no segundo quadrimestre de 2008.

32 2. Documento contendo a proposta da estrutura básica do sistema de troca de dados entre os Ministérios da Saúde dos Estados-Partes do Mercosul 
e entre o Ministério da Saúde do Brasil e os Conselhos Profissionais, Federais e Regionais, do setor s

33 2. Documento técnico contendo levantamento dos cursos de graduação em Nutrição no país, frente ao Ministério da Educação (MEC), para 
formulação de diagnóstico dos mesmos junto ao Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúd

34 3. Documento técnico contendo análise dos conteúdos de Nutrição ministrados nos cursos de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, 
financiados pelo DEGES.

35 4. Documento técnico contendo análise das ações de Nutrição das Instituições de Ensino Superior integrantes do Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), de forma a gerar um diagnóstico das mesmas junto à SG

36 1. Documento contendo o script da criação e atualização em ASP do módulo Importação de movimentos por onde se faz a conciliação financeira, 
bem como a suas respectivas telas do sistema de gestão de projetos – SGP.

37 2. Documento contendo o script da criação e atualização em ASP do módulo de Conciliação Financeira das faturas emitidas pelo sistema, bem 
como a suas respectivas telas do sistema de gestão de projetos – SGP.

38 3. Documento contendo o script da criação e atualização em ASP do módulo de Conciliação Financeira dos Contratados feitos no sistema, bem 
como as suas respectivas telas do sistema de gestão de projetos – SGP.

39 4. Documento contendo o script da criação e atualização em ASP do módulo de Conciliação Financeira das Folhas de Pagamento feitas no sistema, 
bem como a suas respectivas telas do sistema de gestão de projetos – SGP.

40 1º e 2º Produtos – 1 – Documento técnico contendo proposta de desenvolvimento do Portal da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde-
UnaSUS. O documento deve conter os seguintes itens:
· Justificativa para o desenvolvimento do portal.
· Definição do 

41 3º e 4º Produtos – 3 – Documento técnico com planejamento dos materiais didáticos para formação online de tutores dos cursos ofertados pela 
Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde-UnaSUS. Esse documento irá apresentar o planejamento de:
· 01 tutoria

42 5. Documento técnico com planejamento do seminário para debater modelo e diretrizes de avaliação da Universidade Aberta do Sistema Único de 
Saúde-UnaSUS. Esse documento irá apresentar o seguinte:

 · Sugestão de bibliografia básica do debate.
 · Su

43 6. Documento técnico com planejamento do seminário para consolidação dos critérios de adesão a Universidade Aberta do Sistema Único de 
Saúde-UnaSUS. Esse documento irá apresentar:

 · Adaptação das questões já apresentadas pela Coordenação da Univ

44 1. Documento técnico contendo estimativa de impacto, ponderação de riscos e benefícios e recomendações em relação à possibilidade de 
estabelecimento de um programa de bolsas de estudos para médicos que estejam atuando em equipes de saúde da famí

45 2. Documento contendo revisão de literatura sobre o uso de simulações de problemas, utilizando tecnologias interativas, na educação de 
profissionais de saúde e recomendações acerca do uso dessas simulações como ferramenta de avaliação formativa 

46 3. Plano de trabalho visando à definição de objetivos educacionais para formação em saúde da família, que orientarão a contratação e avaliação de 
cursos de especialização em saúde da família e outras ações educativas para esse público no âmbito 

47 1. Documento contendo análise física e financeira das ações relacionadas à Educação Superior no que se refere ao Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde, implementadas pela SGTES/MS, via Convênios/Portarias, no exercício de 2008.

48 2. Documento contendo análise e avaliação dos Projetos referentes à Educação Permanente priorizados e aprovados no exercício de 2008, com 
vistas ao monitoramento das metas físicas e respectivos gastos, no âmbito da Região Nordeste.

49 3. Documento contendo análise e avaliação física e financeira das atividades referentes ao Programa Nacional de Telessaúde, implementadas pela 
SGTES/MS, via Convênios/Portarias no exercício de 2008.

50 3. Documento analítico sobre o processo de criação e todas as estratégias de ação já desenvolvidas e em ação para integração intra e 
interministerial do Programa Nacional de Telessaúde, do Departamento de Gestão da Educação na Saúde, com outros

51 4º e 5º Produtos: 
4. Documento analítico contendo os resultados alcançados na melhoria das condições da prestação dos serviços de saúde, ofertados à população, 

mediante os investimentos financeiros aplicados pelo Projeto-Piloto nos estados de: 

52 3. Documento contendo gráficos, planilhas, análises, estudos comparativos, e recomendações sobre a demanda de financiamento solicitada pelos 
estados/instituições no sistema GESCON e o que efetivamente foi aprovado/conveniado/financiado no ano de

53 1.  Documento contendo a análise e a avaliação da execução orçamentária da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES, 
referente ao exercício de 2008.

54 2. Documento contendo a análise e a avaliação do Programa Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde, de acordo com o plano 
plurianual (PPA) 2008-2011, (ano base 2008).
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55 3. Documento contendo análise das ações constantes no Plano Plurianual (PPA), desenvolvidas pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde – SGTES, no primeiro quadrimestre de 2009. 

56 4. Documento contendo a análise e a avaliação da execução orçamentária da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES, 
do primeiro semestre de 2009.

57 5. Documento contendo a proposta orçamentária do exercício de 2010, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES. 

58 1. Documento técnico contendo análise das atividades práticas dos cursos de Odontologia das Instituições de Educação Superior integrantes do 
Pró-Saúde I de forma a gerar um diagnóstico das mesmas junto à SGTES e colaborar coma formulação de pr

59 5. Projeto gráfico do Boletim Informativo Mensal referente às atividades desenvolvidas pelo Departamento de Gestão da Educação na Saúde. 

TC 57
CONTRATOS

Nº PRODUTO
1 1. Documento referente à criação do Modelo de dados, em ERWIN, do Sistema PET-Saúde; à criação base de dados Oracle do Sistema PET-Saúde; à 

criação de View v_consolidado no banco de dados Oracle 9i do Sistema SGTES; à criação do relatório, em Cr

2 2. Documento referente à criação da View v_impostos, em SQL Server, para o Sistema SGP; à criação do relatório, em Crystal Reports, de Impostos e 
Taxas para o Sistema SGP; à criação de script, em Oracle, para importação de arquivo Patrimônio das

3 1. Documento referente ao detalhamento do Sistema de Gestão do Trabalho e educação na Saúde – SGTES contendo: Termo de abertura do projeto 
e Declaração de escopo do Projeto – Incluindo a estrutura analítica do projeto, utilizado como linha de ba

4 1. Documento contendo o cronograma do sistema SGTES com o detalhamento das atividades desenvolvidas até a sua finalização com base nas 
funcionalidades a serem implantadas, será elaborado o cronograma visando a identificação das necessidades de i

5 1. Documento técnico contendo orientações destinadas aos clientes internos e externos dos procedimentos para elaboração e apresentação de 
projetos e o financiamento através de Organismos Internacionais. 

2. Abrangerá os seguintes itens:
 - Orçamento 

6 1. Documento técnico de estimativa situacional das ações do Plano de educação Permanente no que se refere aos Cursos voltados aos profissionais 
de nível médio na área de enfermagem e de Agente Comunitário de saúde – ACS, no Estado da Bahia e sua

7 1. Documento contendo análise e o script em ASP das telas do módulo de Cadastro dos Participantes no Programa de Educação pelo Trabalho para 
a Saúde – PET, com as informações necessárias para recebimento de pagamento referente a bolsas.

8 2. Documento contendo análise e o script em ASP das telas do módulo de Cadastro de Projetos no Sistema de Informações Gerenciais do Programa 
de Educação pelo Trabalho para a Saúde – SIG-PET.

9 1. Documento contendo análise e o script em ASP das telas do módulo de Orçamento do Sistema de Controle das Ações da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES, com as informações necessárias.

10 2. Documento contendo análise e o script em ASP das telas do módulo de Administrador e Usuários no Sistema de Controle das Ações da SGTES.

11 1. Projeto do Curso de Especialização de Gestão em Saúde Pública, com apresentação, justificativa, metodologia e programa, incluindo ementas, 
objetivos, estrutura pedagógica e bibliografia.

12 1. Documento técnico de estimativa situacional do Núcleo de telessaúde do Amazonas quanto às aplicações realizadas, resulatdos obtidos e 
adequações necessárias, observando as características próprias no que diz respeito à conectividade e às mel

13 1. Documento contendo o levantamento e a avaliação dos convênios da Capacitação Gerencial da Região Sudeste.

14 2. Documento contendo o levantamento e a avaliação dos convênios da Capacitação Gerencial da Região Nordeste.

TC 08
CARTAS-ACORDO

Nº PRODUTO
1 Projeto Editorial do Livro Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil.

2 Projeto de Capacitação de Recursos Humanos para a Gestão do Trabalho no SUS.

3 Projeto Desenvolvimento e Avaliação de Metodologia de Capacitação de Profissionais de Saúde para Abordagem da Violência.

4 Projeto Rede Observatório de RH de Saúde – Plano Diretor 2006/2007.

5 Projeto VER-SUS Extensão Universitária (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde).

6 Projeto VER-SUS Extensão Universitária (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde).

7 Projeto VER-SUS Extensão Universitária (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde).

8 Projeto VER-SUS Extensão Universitária (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde).

9 Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica da Universidade Luterano de Palmas.

10 Plano Diretor para o Biênio Julho/2006 e Desembro/2007 da Rede Observatório de RH de Saúde do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NESC/UFRN).

11 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

12 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.
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13 Implantação e Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Estudo Comparado em Saúde: a atenção Primária em Saúde no Brasil e Venezuela”, da 

Universidade Federal de Santa Catarina.

14 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

15 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

16 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

17 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

18 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

19 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

20 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

21 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

22 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

23 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

24 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

25 4ª Fase do Promed.

26 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

27 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

28 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

29 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

30 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

31 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

32 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

33 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

34 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

35 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

36 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

37 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

38 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

39 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

40 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

41 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

42 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

43 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

44 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

45 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

46 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

47 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

48 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

49 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

50 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

51 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

52 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

53 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

54 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

55 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

56 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

57 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

58 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

59 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

60 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

61 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

62 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

63 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.
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64 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

65 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

66 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

67 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

68 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

69 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

70 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

71 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

72 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

73 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

74 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

75 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

76 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

77 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

78 1º ano do Pró-Saúde / Enfermagem.

79 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

80 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

81 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

82 1º ano do Pró-Saúde / Odontologia.

83 4ª fase do Promed.

84 4ª fase do Promed.

85 Dimensionamento da Demanda de Educação Profissional Técnica em Saúde.

86 RegeSUS.

87 RegeSUS.

88 RegeSUS.

89 RegeSUS.

90 RegeSUS.

91 RegeSUS.

92 4ª fase do Promed.

93 4ª fase do Promed.

94 4ª fase do Promed.

95 4ª Fase do Promed.

96 RegeSUS.

97 Telessaúde – Núcleo Ceará.

98 Telessaúde – Núcleo Goiás.

99 Telessaúde – Núcleo Minas Gerais.

100 Telessaúde – Núcleo São Paulo.

101 Telessaúde – Núcleo Rio Grande do Sul.

102 4ª fase do Promed.

103 Projeto Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará para ação de formação e desenvolvimento Profissional na Saúde da Região Norte.

104 Telessaúde – Núcleo Amazonas.

105 Polo de Educação Permanente – MT.

106 Polo de Educação Permanente – SC.

107 Polo de Educação Permanente – SP.

108 Polo de Educação Permanente – RS.

109 Polo de Educação Permanente – GO.

110 Polo de Educação Permanente – RN.

111 Polo de Educação Permanente – SP.

112 Polo de Educação Permanente – RJ.

113 Polo de Educação Permanente – SC.

114 Polo de Educação Permanente – PR.

115 Polo de Educação Permanente – PI.
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116 Polo de Educação Permanente – MT.

117 Polo de Educação Permanente – MS.

118 1º ano do Pró-Saúde / Medicina (UFBA).

119 Telessaúde – Núcleo Santa Catarina.

120 Projeto de Publicação de Coletânea sobre Trabalho e Educação em Saúde no Mercosul.

121 1º Ano Pró-Saúde/Odontologia.

122 1º Ano Pró-Saúde/Odontologia.

123 Projeto Apoio ao Desenvolvimento da Gestão, Avaliação e Análise da Situação de Saúde de Sistemas Locais e Fortalecimento da Rede Docente – 
Assistencial – Campinas/SP – de acordo com o Programa da Rede de Ensino para Gestão Estratégica do SUS-RegeSUS.

124 Projeto Apoio ao IX Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Bioética da UnB, para a produção de pesquisas e publicação de artigos científicos.

125 1º ano do Pró-Saúde / Medicina.

126 Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Criança e do Adolescente.

127 Apoio ao Desenvolvimento do Programa Nacional de Capacitação Gerencial – RegeSUS.

128 Curso de Especialização em Gestão de Saúde.

129 Projeto Análise da Gestão Financeira de Serviços de Telessaúde Aplicados na Atenção Básica. 

130 Projeto Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina – Promed 4ª fase, da Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP-Sorocaba.

131 Projeto Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina – Promed 4ª fase, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de São Paulo – Unifesp.

132 Publicação da Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – RBMFC.

133 Constituição do Núcleo de Integração Colegiado para Construção do Sistema Saúde Escola, tendo como executores a Faculdade de Ciências da Saúde 
e Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – FS/FM/UnB e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal – Regional de Saúde do Paranoá.

134 Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina – Promed da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. 

135 “Avaliação Nacional da Demanda de Médicos Especialistas Percebida pelos Gestores de Saúde”, tendo como executora o Nescon/FM/UFMG. Rede 
Observatório.

136  “Estação de Trabalho da Rede de Observatório de RH / Escola Técnica de Saúde do Centro de Ensino Médio e Fundamental da Universidade Estadual 
de Montes Claros -UNIMONTES”.

137 XXXVIII Encontro Científico dos Estudantes de Medicina.

138 Reunião do GT – Trabalho e Educação da ABRASCO. 

139 Projeto: Tele-enfermagem, Qualidade da Assistência e Valorização Profissional: Desenvolvimento de Competências.

140 Projeto Construção e Disponibilização de Mídia de Divulgação da Produção da Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde no Brasil.

141 Curso de Sessões Presenciais de 2009 do Programa de Desenvolvimento Docente Para Educadores Médicos – Instituto Regional de Educação Médica 
FAIMER Brasil, tendo como executora Universidade Federal do Ceará – UFC.

142 Projeto: Elaboração do Plano Diretor do GT de Trabalho e Educação da ABRASCO.

143 Projeto: Mobilização Pró-desenvolvimento de Recursos Humanos de Enfermagem e Obstetrícia nos Palops que será executado pelo Centro 
Colaborador da OMS para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem, Brasil.
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1 Levantamento das pesquisas fomentadas pelo Ministério da Saúde na subagenda de epidemiologia e a interface na subagenda de Assistência 
Farmacêutica nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste no período de 2003 a 2007.

2 Documento contendo análise situacional dos processos de aquisição dos medicamentos e insumos para o controle do Tabagismo referente à 
programação anual. 

3 Elaboração dos Termos de Referência para a realização da programação dos medicamentos para controle da Malária referente ao período 2010/2011.

4 Projeto Editorial de uma publicação do MS em comemoração aos 100 anos de descoberta da Doença de Chagas pelo médico sanitarista brasileiro 
Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas.

5 Boletim Informativo sobre o Seminário de avaliação final dos projetos de pesquisa selecionados a partir do Edital 54/2005 – MCT- CNPQ/MS-SCTIE-
Decit-DAF – Nº 54/2005 – Assistência Farmacêutica.

6 Redação de textos jornalísticos para publicação comemorativa dos 100 anos da descoberta de Doença de Chagas.

7 Relatório sobre a participação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde no 1º Congresso Brasileiro de 
Medicina baseada em Evidências e o Direito à Saúde. 

8 Relatório contendo consolidação dos entendimentos do Poder Judiciário nos estados acerca do acesso da população a medicamentos constantes e 
não constantes da lista do SUS em face da política nacional de Medicamentos.

9 Análise pontual acerca do entendimento do Ministério Público no tocante à defesa coletiva para garantir o acesso da população à medicamentos 
constantes e não constantes da lista do SUS em face da política nacional de Medicamentos. 

10 Documento contendo análise sobre a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo em relação à política pública de saúde e suas possíveis 
implicações no que concerne ao uso racional de medicamentos.

11 Estudos e consolidação dos instrumentos normativos instituídos no âmbito do Ministério da Saúde que trata de repasse de recursos federais para os 
Estados para financiamento de compra de medicamentos excepcionais ou de alto custo. 

12 Estudos das demandas oriundas da Consultoria Jurídica, referentes às ações do DAF no âmbito dos processos judiciais para fornecimento de 
medicamentos excepcionais ou de alto custo.

13 Estudo pormenorizado sobre os impactos econômicos no SUS em razão da alocação de recursos públicos por força de decisões obtidas por meio de 
ações judiciais objetivando a concessão de medicamentos e tratamentos.

14 Documento técnico contendo a proposta da criação do site do Departamento de Assistência Farmacêutica no Portal do Ministério da Saúde.

15 Documento técnico contendo o boletim informativo sobre o Departamento de Assistência Farmacêutica – mês maio de 2009.

16 Documento técnico contendo o boletim informativo sobre o Departamento de Assistência Farmacêutica – mês julho de 2009.

17 Documento contendo a proposta de atualização do site da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – SCTIE/MS.

18 Documento contendo análise técnica dos medicamentos solicitados com mais frequência ao Departamento de Assistência Farmacêutica por usuários 
do sexo masculino, por meio de ações judiciais frente àqueles disponibilizados no componente básico da assistência farmacêutica.

19 Relatório técnico-descritivo das constatações de irregularidades descritas nos relatórios de auditoria da Controladoria-Geral da União – CGU 
referentes ao 27º Sorteio Público no âmbito da Assistência Farmacêutica Básica e proposta de providências a serem adotadas para sanar as 
irregularidades.

20 Relatório técnico-descritivo contendo as ações orçamentárias que foram realizadas pelo Departamento de Assistência Farmacêutica: exercício 
orçamentário de 2008 e registro das atividades no âmbito do Programa 1293 – Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos.

21 Relatório técnico do Realinhamento Estratégico da SCTIE para 2009, contendo os prinicipais alvos de atuação e ações da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos no âmbito da Política de Assistência Farmacêutica.

22 Mapeamento quali-quantitativo dos projetos de pesquisa na interface de investigação de Assistência Farmacêutica e Dengue, fomentados pelo 
Ministério da Saúde (SCTIE/Decit).

23 Relatório técnico contendo identificação das doenças mais frequentes em ações judiciais impetradas contra a União no ano de 2008, que possuem 
cobertura terapêutica na Assistência Farmacêutica do SUS.

24 Estudo contendo levantamento das ações judiciais pelas regiões do país, identificando as regiões com maior demanda no ano de 2008.

25 Documento técnico contendo levantamento dos valores gastos pela União nos estados que mais demandam ações judiciais para o fornecimento de 
medicamentos no ano de 2008.

26 Documento técnico contendo análise da conformidade do elenco de medicamentos, que compõe o kit para atendimento às unidades prisionais 
femininas e masculinas, com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename do Ministério da Saúde.

27 Documento técnico contendo Formulário para avaliação das características demográficas, as condições de saúde e estilo de vida da população 
carcerária atendida pelo Programa de Saúde no Sistema Penitenciário / Ministério da Saúde.

28 Documento técnico contendo estudo comparativo do consumo da Insulina Humana NPH 100 UI/ml com a rede de Atenção Básica na Região Norte, 
atendida pelo Programa Saúde da Família – PSF, no ano de 2008.

29 Documento técnico contendo clipagem jornalística de matérias referentes à Assistência Farmacêutica publicadas nos principais jornais do país durante 
os meses de abril a junho/2009.
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30 Documento técnico contendo clipagem jornalística de matérias referentes à Assistência Farmacêutica publicadas nos principais jornais do país durante 
os meses de julho a setembro/2009.

31 Documento técnico contendo clipagem jornalística de matérias referentes à Assistência Farmacêutica publicadas nos principais jornais do país durante 
os meses de outubro a dezembro/2009.

32 Documento técnico contendo revisão e adequação dos modelos de editais, termos contratuais e documentação correlata, de acordo com a legislação 
pertinente, com relação às licitações realizadas sob a modalidade de Pregão Eletrônico e Presencial, durante o primeiro semestre de 2008, para 
aquisição de medicamentos e correlatos, em atendimento aos Programas do Ministério da Saúde.

33 Documento técnico contendo revisão e adequação dos modelos de editais, termos contratuais e documentação correlata, de acordo com a legislação 
pertinente, com relação às licitações realizadas sob a modalidade de Pregão Eletrônico e Presencial, durante o segundo semestre de 2008, para 
aquisição de medicamentos e correlatos, em atendimento aos Programas do Ministério da Saúde.

34 Documento técnico contendo revisão e adequação dos modelos de termos contratuais e documentação correlata, de acordo com a legislação 
pertinente, com relação às inexigibilidades e dispensas de licitações realizadas durante o primeiro semestre de 2008, para aquisição de medicamentos 
e correlatos, em atendimento aos Programas do Ministério da Saúde.

35 Documento técnico contendo revisão e adequação dos modelos de termos contratuais e documentação correlata, de acordo com a legislação 
pertinente, com relação às inexigibilidades e dispensas de licitações realizadas durante o segundo semestre de 2008, para aquisição de medicamentos 
e correlatos, em atendimento aos Programas do Ministério da Saúde.

36 Contextualização da área de Assistência Farmacêutica e levantamento de necessidades de informação e de Alertas Antecipados, bem como a 
identificação de fontes de informação pertinentes.

37 Elaborar documento técnico contendo a atualização da legislação vigente sobre o Programa “Farmácia Popular do Brasil”, visando adequação ao 
novo sistema de informações gerenciado pelo DataSUS e a Caixa Econômica Federal.

38 Elaboração de Relatório contendo número de pacientes hipertensos que participaram do programa em 2008, custo médio das aquisições, número de 
medicamentos por prescrição e sua relação com o cadastro do Hiperdia/MS.

39 Elaboração de Relatório contendo número de pacientes diabéticos que participaram do programa em 2008, custo médio das aquisições, número de 
medicamentos por prescrição e sua relação com o cadastro do Hiperdia/MS.

40 Elaborar documento técnico contendo a atualização do Manual de Informações às unidades credenciadas ao Programa “Farmácia Popular do Brasil”, 
incluindo a ampliação do elenco de medicamentos subsidiados pelo MS e a nova legislação.

41 Elaboração de Relatório descritivo do Programa Farmácia Popular do Brasil, exercício 2009.

42 Relatório técnico contendo informações econômicas do tratamento farmacológico da doença de Parkinson com Rasagilina.

43 Relatório técnico contendo informações do tratamento farmacológico da Hipertensão Arterial com Bloqueadores AT1.

44 Relatório técnico contendo informações do tratamento farmacológico da Hepatite B Crônica com Entecavir.

45 Relatório técnico contendo informações do tratamento farmacológico da Sepse Grave com Alfadrotrecogina.

46 Relatório técnico contendo informações do tratamento farmacológico da Degeneração Macular relacionada à idade (DMRI) com pegaptanibe, 
ranibizumabe e bevacizumabe.

47 Análise das pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde (Decit/SCTIE) sobre assistência farmacêutica na área da saúde mental.

48 Análise das pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde na área de assistência farmacêutica aos usuários de álcool e outras drogas.

49 Análise dos resultados de pesquisas disponíveis no sistema de informação Pesquisa Saúde (Decit/SCTIE/MS), na área de assistência farmacêutica, 
relacionadas à atenção à saude materno-infantil.

50 Documento técnico contendo estruturação conceitual e resumo do projeto para desenvolvimento e produção de jogo eletrônico educativo na área de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.

51 Documento técnico contendo construção teórica da narrativa e da construção de personagens para o universo virtual.

52 Documento técnico contendo o desenvolvimento de linguagem de programação de jogo educativo otimizado para disponibilização na página virtual 
do Departamento de Assistência Farmacêutica.

53 Documento técnico contendo a construção conceitual e o projeto artístico de jogo eletrônico, adaptados às especificidades da área de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos.

54 Documento contendo estruturação do banco de consultores ad hoc para avaliação crítica e validação de pareceres quanto à eficácia e segurança de 
medicamentos.

55 Documento contendo evidências científicas sobre próteses vocais pós-laringectomia visando apoiar a tomada de decisão dos gestores em saúde.

56 Documento contendo parecer técnico sobre a eficácia e segurança do abatacepte no tratamento da artrite reumatóide.

57 Documento contendo parecer técnico sobre a eficácia e segurança do interferon peguilado no tratamento da hepatite delta.

58 Documento contendo levantamento da programação, aquisição e período de cobertura do medicamento Talidomida no Programa de DST/AIDS, no 
ano de 2008.

59 Avaliação do período de cobertura dos medicamentos antirretrovirais Nevirapina 200mg e Zidovudina 300mg + Lamivudina 150mg adquiridos de 
forma centralizada pelo Ministério da Saúde no ano de 2008, sob os aspectos de consumo e população atendida.

60 Relatório técnico contendo o levantamento e avaliação da implantação do Programa Farmácia Popular no estado de São Paulo.

61 Relatório técnico contendo o levantamento e avaliação da implantação do Programa Farmácia Popular no estado do Rio de Janeiro.

62 Relatório técnico contendo o levantamento e avaliação da implantação do Programa Farmácia Popular no estado de Minas Gerais.
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63 Elaboração manual/guia: Como elaborar projetos de pesquisa para o PPSUS.

Análise política de ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais no SUS no período de 2000 a 2003.

64 Relatório descritivo-analítico sobre as linhas de pesquisa descritas na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde com interface com a 
Política de Assistência Farmacêutica.

65 Documento técnico contendo revisão e apresentação de proposta de regulamentação para plantas medicinais e fitoterápicos em farmácias.

66 Relatório final do Seminário “Complexo Industrial da Saúde e Fitoterápicos”.

67 Relatório técnico sobre o Sistema de Informação de Ciência e Tecnologia em Saúde – SISC&T do I Prêmio Nacional de Incentivo ao Uso Racional de 
Medicamentos.

68 Relatório técnico-analítico dos projetos de pesquisa inscritos no I Prêmio Nacional de Incentivo ao Uso Racional de Medicamentos.

69 Relatório contendo lista atualizada de produtos incluídos ou retirados do mercado em função do programa Farmácia Popular, no período de trimestre 
2008.

70 Relatório contendo lista atualizada de produtos incluídos ou retirados do mercado em função do programa Farmácia Popular, no período de abril a 
junho de 2008.

71 Relatório contendo lista atualizada de produtos incluídos ou retirados do mercado em função do programa Farmácia Popular, no período de julho a 
setembro de 2008.

72 Relatório contendo lista atualizada de produtos incluídos ou retirados do mercado em função do progama Farmácia Popular, no período de outubro a 
novembro de 2008.

73 Relatório contendo lista atualizada de produtos incluídos ou retirados do mercado em função do programa Farmácia Popular, no período de dezembro 
de 2008, com análise condensada das informações do ano de 2008.

74 Mapeamento quali-quantitativo e análise dos projetos de pesquisa na interface entre as subagendas de investigação de Doenças Transmissíveis e 
Assistência Farmacêutica, fomentados pelo Ministério da Saúde (SCTIE/Decit).

75 Mapeamento quali-quantitativo e análise dos projetos de pesquisa na interface entre as subagendas de investigação de Doenças Crônicas e 
Assistência Farmacêutica, fomentados pelo Ministério da Saúde (SCTIE/Decit).

76 Documento técnico contendo levantamento das auditorias realizadas nas farmácias credenciadas no Programa Farmácia Popular do Brasil – Sistema 
Co-pagamento referente ao exercício 2008.

77 Documento técnico contendo levantamento das auditorias realizadas nas farmácias credenciadas no Programa Farmácia Popular no primeiro semestre 
de 2009.

78 Relatório técnico contendo a atualização dos medicamentos constantes no elenco do Programa Farmácia Popular, com vistas à comercialização destes 
nas empresas conveniadas.

79 Atualização do manual de diretrizes para aplicação das peças publicitárias nas drogarias credenciadas no Programa Farmácia Popular.

80 Relatório Técnico contendo o processo de construção e Versão Final do Projeto de Desenvolvimento da Melhoria da Qualidade da Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica do SUS, Blumenau, Santa Catarina.

81 Documento técnico contendo orientações de fluxo de processo para as Farmácias Municipais, no âmbito do SUS, para implantação do Sistema 
Informatizado de Controle, Dispensação e Custeio da Assistência Farmacêutica Básica/MS.

82 Documento técnico contendo proposta de material para divulgação do Sistema Informatizado de Controle, Dispensação e Custeio da Assistência 
Farmacêutica Básica/MS.

83 Relatório técnico contendo levantamento e análise comparativa dos preços dos medicamentos contraceptivos formulados à base de: 1) Acetato de 
medroxiprogesterona 150 mg, ampola; 2) Etinilestradiol 0,03 mg + levonorgestrel 0,15 mg, comprimido – cartela com 

84 Relatório técnico contendo levantamento e análise comparativa dos preços dos medicamentos antidiabéticos orais formulados à base de: 1) 
Glibenclamida 5 mg, comprimido; 2) Cloridrato de metformina 500 mg, comprimido e 3) Cloridrato de metformina 850 mg, co

85 Relatório técnico contendo levantamento e análise comparativa dos preços dos medicamentos antidiabéticos insulínicos formulados à base de: 1) 
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão injetável, frasco-ampola 10 ml; 2) Insulina Humana NPH 100 UI/ml – susp

86 Relatório técnico contendo levantamento e análise comparativa dos preços dos medicamentos anti-hipertensivos formulados à base de: 1) Atenolol 
25 mg, comprimido e 2) Cloridrato de propanolol 40 mg, comprimido.

87 Relatório técnico contendo levantamento e análise comparativa dos preços dos medicamentos anti-hipertensivos formulados à base de: 1) Maleato de 
enalapril 10 mg, comprimido e 2) Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido.

88 Documento contendo diagnóstico do cumprimento do cronograma de entregas relativo aos convênios e portarias firmados entre o MS e produtores 
públicos a partir de 2007, referentes ao Programa Nacional de DST/AIDS.

89 Documento contendo o diagnóstico do cumprimento do cronograma de entregas relativo aos convênios e portarias firmados entre o MS e produtores 
públicos a partir de 2007, referentes aos Programas de Controle de Endemias, Tuberculose, Hanseníase.

90 Documento contendo o diagnóstico de demanda de medicamentos de dispensação em caráter excepcional, informando quantitativos em unidades 
farmacêuticas e valores financeiros aprovados a partir de 2006.

91 Documento contendo o diagnóstico de demanda de hemoderivados, informando quantitativos em unidades farmacêuticas e valores financeiros 
aprovados a partir de 2006.

92 Metodologia para organização de eventos técnico-científicos para a agenda de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da 
Saúde.

93 Relatório técnico-analítico a respeito do acesso, da qualidade e da humanização da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS.
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94 Relatório técnico analítico do atual Planejemento do DAF e seus resultados para a Assistência farmacêutica.

95 Estratégias e planos de ação para o desenvolvimento de novos padrões de rotulagem que favoreça o entendimento e a introspecção pelo usuário no 
uso correto do medicamento.

96 Análise situacional da programação de medicamentos para controle da tuberculose referente ao período 2009/2010.

97 Relatório descritivo dos processos de aquisição dos medicamentos para controle da tuberculose referente à programação 2009/2010.

98 Relatório descritivo-analitico da execução das entregas dos medicamentos para controle da tuberculose referente à programação 2009/2010.

99 Documento técnico para subsidiar a implantação de um Programa de Pesquisa Translacional, com enfoque em vacinas para Doenças Negligenciadas 
pelo Ministério da Saúde.

100 Documento técnico contendo os projetos financiados pela Secretaria de Ciência e Tecnologia de 2003 a 2008 visando o desenvolvimento de novos 
fármacos.

101 Documento técnico contendo análise do processo de construção da chamada pública para realização da Pesquisa Nacional de Acesso, Utilização e 
Promoção do Uso Racional de Medicamentos (PNAUM).

102 Documento técnico contendo definição das linhas de pesquisa, com enfoque em novos fármacos, dos projetos aprovados no Edital Doenças 
Negligenciadas 2006 e 2008, financiado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia.

103 Documento técnico contendo Análise do Seminário de Avaliação Final dos projetos aprovados no Edital de Hanseníase 2005.

104 Documento técnico contendo o levantamento e análise das pesquisas financiadas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia – Decit classificada na 
Subagenda Assistência Farmacêutica voltados a utilização do Medicamento “Talidomida” em indicações de uso off-label.

105 Relatório técnico abordando os resultados das pesquisas fomentadas pela SCTIE sob a perspectiva de ações especificamente dirigidas ao complexo 
industrial da saúde (medicamentos, vacinas, soros, hemoderivados, kits diagnósticos e equipamentos).

106 Relatório técnico abordando a experiência liderada pelo Ministério da Saúde, por meio da SCTIE, em fomentar pesquisa em saúde, no contexto da 
Subagenda da Assistência Farmacêutica e sob a perspectiva da Transversalidade de Doenças Crônicas (Não Transmissíveis).

107 Relatório técnico abordando a experiência liderada pelo Ministério da Saúde, por meio da SCTIE, em fomentar pesquisa em saúde, no contexto da 
Subagenda da Assistência Farmacêutica e sob a perspectiva de Transversalidade da Pesquisa Clínica.

108 Aanálise dos resultados parciais do projeto de pesquisa de Avaliação econômica dos medicamentos análogos de nucleosídeos/nucleotídeos – Adefovir 
Dipivoxil, Entecavir e Telbivudina – no tratamento da hepatite viral crônica B.

109 Análise dos resultados parciais do projeto de pesquisa de Análogos de nucleostídeos no tratamento da hepatite B crônica.

110 Documento técnico contendo proposta para ajuste de segurança do módulo de autorização de vendas de medicamentos.

111 Relatório técnico-descritivo dos trabalhos premiados na área de assistência farmacêutica no decorrer das 7 (sete) edições do Prêmio de Incentivo em 
Ciência e Tecnologia para o SUS.

112 Apresentação de proposta para o Edital do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2009 a ser promovido pela Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.

113 Relatório técnico-descritivo dos trabalhos premiados do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS, na categoria de experiências bem-
sucedidas de incorporação de conhecimentos científicos no Sistema Único de Saúde na edição de 2008.

114 Relatório analítico-descritivo dos trabalhos premiados na área de avaliação de tecnologias em saúde no decorrer das sete edições do Prêmio de 
Incentivo em Ciência e Tecnologia para o Sistema Único de Saúde.

115 Documento contendo a descrição do resultado do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2009 promovido pela Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos com descrição do processo de seleção, dos trabalhos, áreas de conhecimento

116 Análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União do medicamento Interferon Peguilado® (Alfapeginterferona) para o do Rio 
de Janeiro e as políticas públicas instituídas pelo Ministério da Saúde no tocante à centralização na compra desse medicamento para garantir preço 
menor e acesso à população no primeiro trimestre de 2009.

117 Análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União do medicamento Spiriva® (Brometo de Tiotrópio) para o Estado do Rio 
Grande do Sul e as políticas públicas de saúde em face da judicialização, no primeiro semestre de 2009.

118 Análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União do medicamento Hepsera® (Adefovir) para o Estado de Minas Gerais, 
haja vista a não inclusão do referido medicamento no programa de Hepatite B em face da judicialização que obriga o seu fornecimento, no primeiro 
semestre de 2009.

119 Análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União do medicamento Enbrel® (Etacercepte) para o Estado de Santa Catarina 
no ano primeiro semestre de 2009, haja vista a necessidade de seu fornecimento por força das decisões judiciais, no segundo semestre de 2009.

120 Análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União do medicamento Sildenafil® (Citrato de Sildenafila) para o Estado do 
Paraná, uma vez que o referido medicamento não se encontra disponível no âmbito do SUS, no segundo semestre de 2009

121 Análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União de Crestor® (Rosuvastatina) para o Estado de Mato Grosso do Sul no ano 
de 2009 no âmbito das políticas públicas de saúde em face das decisões que têm como objeto o referido medicamento, no ano de 2009.

122 Relatório contendo: 1) Estatísticas da atualização do rol de medicamentos introduzidos, alterados e/ou excluídos do Programa, no período de março 
de 2008 a fevereiro de 2009; 2) Análise do mercado varejista dos antiasmáticos e reguladores do cálcio ósseo.

123 Relatório contendo análises comparativas entre os volumes de transações comerciais ocorridas no Programa vis a vis as vendas no mercado varejista, 
desagregados por produtos e classes terapêuticas em 11 regiões: i) São Paulo Capital; ii) São Paulo Interi

124 Relatório contendo: Estatísticas da atualização do rol de medicamentos introduzidos, alterados e/ou excluídos do Programa, no período de abril de 
2009 a junho de 2009. 
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125 Relatório contendo análises comparativas entre os volumes de transações comerciais ocorridas no Programa vis a vis as vendas no mercado varejista, 
desagregados por produtos e classes terapêuticas em 11 regiões: i) São Paulo Capital; ii) São Paulo Interior.

126 Relatório contendo: 1) Estatísticas da atualização do rol de medicamentos introduzidos, alterados e/ou excluídos do Programa, no período de julho de 
2009 a setembro de 2009 e 2) Estudos comparativos entre os perfis de prescrição ocorridas no Programa vis 

127 Documento técnico contendo a identificação das demandas de medicamentos solicitadas ao Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos, por Região do país, no período de junho de 2008 a junho de 2009, considerando medicamentos requeridos e doenças informadas.

128 Documento técnico contendo a classificação das orientações presentes nos pareceres técnicos, com o intuito de subsidiar a defesa da União, de 
acordo com natureza das solicitações, elaborados pela Coordenação Geral de Gestão do Departamento de Assistência Farmacêutica, a respeito das 
demandas judiciais recebidas entre o período de julho a dezembro de 2008.

129 Levantamento dos Códigos Internacionais de Doenças (10ª Revisão) padronizados pelo Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional 
que possuíram maior e menor impacto financeiro para o Ministério da Saúde, por meio do método da curva ABC, em 2008.

130 Documento técnico contendo análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União do medicamento Spiriva® (Brometo de 
Tiotropio) para o Estado de Santa Catarina e as políticas públicas instituídas pelo Ministério da Saúde no tocante a ju

131 Documento técnico contendo análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União do medicamento Interferon Peguilado® 
(Alfapeginterferona) para o Estado de Rio Grande do Sul e as políticas instituídas pelo Ministério da Saúde no tocante

132 Documento técnico contendo análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União do medicamento Naglazyme® (Galsulfase) 
para o Distrito Federal e as políticas públicas que envolvem a judicialização do referido medicamento, no primeiro semestre.

133 Documento técnico contendo análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União do medicamento Enbrel® (Etanercepte) para 
o Estado do Pará e as políticas públicas que envolvem a judicialização do referido medicamento, no segundo semestre.

134 Documento técnico contendo análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União do medicamento Sildenafil® (Citrato de 
Sildenafila) para o Estado de Minas Gerais e as políticas públicas que envolvem a judicialização do referido medicamemto.

135 Documento técnico contendo análise pontual e jurídica acerca da obrigação de dispensação pela União dos diversos tipos de INSULINAS para o 
Estado de Mato Grosso do Sul no âmbito das políticas de saúde e, em face da judicialização do referido medicamento.

136 Relatório técnico contendo impacto orçamentário do tratamento da Doença de Addison, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

137 Levantamento dos Códigos Internacionais de Doenças (10ª Revisão) não padronizados pelo Componente de Medicamentos de Dispensação 
Excepcional, mas aprovados pelo Departamento de Informação e Informática do SUS (DataSUS), no Brasil em 2008.

138 Elaborar documento técnico contendo Relatório sobre a atuação de professores em hospitais e a construção de Novos Modelos Acadêmicos de 
Atenção à Saúde e de Participação Social.

139 Elaborar documento técnico contendo Análise pontual das tendências pedagógicas e a prática educativa nas ciências da saúde.

140 Elaborar documento técnico contendo Estudo sobre as estratégias de ensino-aprendizado por descoberta na área da saúde: a problematização e a 
aprendizagem baseada em problemas.

141 Elaborar documento técnico contendo Análise sistemática do modelo de educação em saúde para o Programa Saúde da Família: pela integralidade da 
atenção e reorientação do modelo assistencial.

142 Elaborar documento técnico contendo Relatório sobre Sistema Único de Saúde como Rede em Prática Pedagógica.

143 Elaborar documento técnico contendo Estudo sobre os desafios Educacionais para a Formação de Recursos Humanos em Saúde.

144 Proposta de material de divulgação sobre uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos.

145 Relatório consolidado dos procedimentos das Ações Judiciais propostas contra a União, oriundas do Estado de Santa Catarina.

146 Relatório consolidado dos procedimentos das Ações Judiciais propostas contra a União, oriundas do Estado do Rio Grande do Sul.

147 Relatório consolidado dos procedimentos das Ações Judiciais propostas contra a União, oriundas do Estado do Rio de Janeiro.

148 Relatório consolidado dos procedimentos das Ações Judiciais propostas contra a União, oriundas do estado de São Paulo.

149 Relatório consolidado dos procedimentos das Ações Judiciais propostas contra a União, oriundas do Estado de Pernambuco.

150 Relatório técnico-analitico contendo avaliação do processo de seleção de projetos de Cursos de Pós-graduação em Gestão da Assistência 
Farmacêutica.

151 Documento contendo proposta de texto sobre adesão a terapêutica a ser inserido nas atividades formativas da Universidade Aberta do SUS.

152 Documento contendo proposta de projeto de criação de Programa de Pós-Graduação Strictu sensu em Assistência Farmacêutica 

153 Documento contendo proposta de texto sobre assistência farmacêutica a ser inserido nas atividades formativas da Universidade Aberta do SUS 

154 Documento contendo avaliação da implantação dos Cursos de Pós-graduação Latu sensu em Gestão da Assistência Farmacêutica financiados pelo 
Ministério da Saúde.

155 Documento técnico contendo a sistematização de informações disponíveis na mídia e em publicações científicas de interesse do Departamento de 
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos que subsidiarão a produção de informativo eletrônico.

156 Elaboração da edição de fevereiro de 2010 do boletim informativo “Informe de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde” sobre o fomento científico 
e tecnológico do Ministério da Saúde.

157 Documento contendo a revisão ortográfica, sintática e morfológica, bem como coesão e coerência textual, da publicação “Inibidores da Angiogênese 
para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade do Boletim de Avaliação de Tecnologias em Saúde.

158 Documento traduzido para o inglês do manual intitulado: “Manual básico para gestores sobre a instalação do estabelecimento de Farmácia Popular 
em parceria com o estado ou município (rede própria), elaborado e produzido pelo Departamento de Assistência Farmacêutica.
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159 Documento contendo a revisão ortográfica, sintática e morfológica, bem como coesão e coerência textual do relatório final do II Fórum Nacional de 
Educação Farmacêutica, elaborado e produzido pelo Departamento de Assistência Farmacêutica.

160 Documento traduzido para o português da apresentação intitulada: Public Health Policies Interface with private sector – The Brazilian Experence – 
2008 que aborda a interface das políticas públicas e o setor privado, disponível na página eletrônica da OPAS.

161 Documento contendo relatório sobre o uso de Exenatida (Byetta) no controle do diabetes tipo 2.

162 Documento contendo nota técnica sobre a eficácia e segurança do fluvastatina no tratamento da dislipidemia.

163 Documento contendo estruturação do banco de consultores ad hoc para subsidiar o DAF/SCTIE/MS na tomada de decisões quanto à implementação 
da política de preparação de pessoal para o SUS, no campo da ciência e tecnologia.

164 Documento técnico contendo o levantamento e análise das pesquisas financiadas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia – Decit classificada na 
Subagenda Assistência Farmacêutica com a transversalidade embasada na Avaliação de Tecnologia e Economia da Saú

165 Relatório técnico abordando a experiência liderada pelo Ministério da Saúde, por meio da SCTIE, em fomentar pesquisa em saúde, no contexto da 
Subagenda da Assistência Farmacêutica na ampliação do acesso de medicamentos fitoterápicos.

166 Elaborar documento técnico contendo o diagnóstico dos Termos de Referência, inseridos no Sistema de Logística – Sislog referentes à Programação 
2009/2010 da Assistência Farmacêutica Estratégica.

167 Elaborar documento técnico contendo a análise dos contratos, convênios e portarias firmados entre o MS com as empresas públicas e privadas 
inseridos no Sislog para implementação das ações de saúde pelas áreas de Assistência Farmacêutica Estratégica, Assis

168 Elaborar documento contendo a análise de adesão de uso do Sislog pelos almoxarifados estaduais que receberam medicamentos de aquisição 
centralizada pelo Ministério da Saúde no 1º semestre de 2009.

169 Elaborar documento contendo a análise de adesão de uso do Sislog pelos almoxarifados estaduais que receberam medicamentos de aquisição 
centralizada pelo MS no 2º semestre de 2009.

170 Elaborar documento contendo análise e avaliação do desempenho do Sislog enquanto ferramenta de gestão de contratos, convênios e portarias 
firmados entre o MS e as empresas públicas e privadas referente às áreas de Assistência Farmacêutica Estratégica, Ass

171 Documento técnico contendo elaboração do Guia de orientação ao paciente para 5 (cinco) Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Consulta 
Pública (Raquitismo e Osteomalácia/ Angioedema Hereditário/ Esclerose Sistêmica/Aplasia Pura Adquirida Crônica

172 Documento contendo elaboração do Guia de orientação ao paciente para cinco Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Consulta Pública 
(Transplante Renal/Doença Celíaca/Distonia focal/Doença de Paget/Espasticidade Focal).

173 Documento contendo elaboração do Guia de orientação ao paciente para cinco Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Consulta Pública 
(Insuficiência Pancreática/Tratamento da Psoríase Grave/Tratamento de Uveítes Posteriores Não-infecciosas/ Tratame

174 Documento contendo a parametrização da nomenclatura dos exames laboratoriais constantes dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
publicados em 2001 e 2002 com o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Ún

175 Documento técnico direcionado aos gestores municipais contendo informações gerais sobre a organização de Bloco Assistência Farmacêutica.

176 Documento técnico contendo diagnóstico da inserção e caracterização das atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos nos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família.

177 Documento técnico contendo proposta para promoção do Uso Racional de Medicamentos direcionada a Comunidade.

178 Relatório técnico abordando os resultados das pesquisas fomentadas pela SCTIE no âmbito da subagenda da Assistência Farmacêutica na perspectiva 
de ações voltadas a transversalidade da Comunicação e informação em saúde.

179 Documento contendo levantamento e análise das pesquisas apoiadas pelo SCTIE sob a perspectiva da Farmacoepidemiologia (Estudos de Utilização 
de Medicamentos e Farmacovigilância).

180 Proposta de criação de banco de dados para informatizar a distribuição por estado das Ações Judiciais recebidas pelo Núcleo Jurídico da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – SCTIE/MS.

181 Banco de dados contendo informações sobre os medicamentos excepcionais/alto custo, objetos das Ações Judiciais propostas contra a União, 
oriundas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

182 Banco de dados contendo informações sobre os medicamentos excepcionais/alto custo, objetos das Ações Judiciais propostas contra a União, 
oriundas do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – São Paulo e Mato Grosso do Sul.

183 Banco de dados contendo informações sobre os medicamentos excepcionais/alto custo, objeto das Ações Judiciais propostas contra a União, oriundas 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Rio de Janeiro e Espírito Santo.

184 Banco de dados contendo informações sobre os medicamentos excepcionais/alto custo, objeto das Ações Judiciais propostas contra a União, oriundas 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Alagoas.

185 Diagramação da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) 2008.

186 Solicitação de Contratação de serviço de impressão da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) 2008. 

187 Diagramação da publicação “Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos”.

188 Impressão da publicação “Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos”.

189 Tradução do português para o espanhol do “Relatório Uso Racional de Medicamentos na Perspectiva Multiprofissional – MS/Anvisa/OPAS”.

190 Impressão de cartaz para divulgação do Prêmio Nacional de Incentivo à Promoção do Uso Racional de Medicamentos – 2009

191 Impressão de folder para divulgação do Prêmio Nacional de Incentivo à Promoção do Uso Racional de Medicamentos – 2009

192 Impressão de 500 exemplares em português e 300 exemplares em espanhol do Livro “Uso Racional de Medicamentos na Perspectiva 
Multiprofissional”.
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193 Impressão de 20.000 exemplares do livro “Diretrizes para Estruturação de Farmácias no Âmbito do SUS”.

Nº CARTAS-ACORDO
1 Capacitação de Farmacêuticos Comunitários: Uma Estratégia para o Uso Racional de Medicamentos.

2 III Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos.

3 Melhoria da qualidade de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica do SUS Blumenau – SC.

4 Suporte técnico para Revisão e Elaboração do Formulário Terapêutico Nacional (FTN) – Versão Eletrônica e Versão Impressa – 2010.

TC 37
Nº PRODUTOS

1 Proposta de planejamento com metas para implementar e qualificar a atividade de tecnovigilância no Brasil.

2 Relatório comparativo entre a situação atual da tecnovigilância do Brasil com os Estados Unidos da América e a Comunidade Européia.

3 Relatório técnico contendo a proposta para o aprimoramento dos processos de trabalho sobre tecnovigilância e elaborar um plano de trabalho, 
recomendações/rol de necessidades/atividades orientadas pelos problemas e objetivos identificados, visando fortalec

4 Resumo executivo do mapeamento das evidências científicas e das conclusões sobre o tratamento farmacológico da Hepatitte B em diferentes bases 
de dados, por meio de estratégias de buscas de artigos científicos.

5 i) Relatório contendo a análise 1.700 apresentações de medicamentos na forma semissólida e 1.500 apresentações de medicamentos na forma 
injetável (totalizando 3.200 apresentações) para a atualização do banco de dados do sistema de comparação de preços de medicamentos. ii) 
Relatório contendo estudos sobre os custos dos tratamentos da dislipidemia. Serão apresentadas as especialidades farmacêuticas discriminadas em 
ordem crescente de custos mensais mínimos, máximos e médios de tratamentos.

6 i) Relatório contendo a análise 3.000 apresentações de medicamentos na forma injetável para a atualização do banco de dados do sistema de 
comparação de preços de medicamentos. ii) Relatório contendo estudos sobre o custo dos tratamentos da osteoporose. Serão apresentadas as 
especialidades farmacêuticas discriminadas em ordem crescente de custos mensais mínimos, máximos e médios de tratamentos.

7 i) Relatório contendo a análise 1.000 apresentações de medicamentos na forma sólida e 500 apresentações de medicamentos na forma injetável 
(totalizando 3.000 apresentações) para a atualização do banco de dados do sistema de comparação de preços de medicamentos. ii) Relatório 
contendo estudos sobre o custo dos tratamentos d a doença de Parkinson. Serão apresentadas as especialidades farmacêuticas discriminadas em 
ordem crescente de custos mensais mínimos, máximos e médios de tratamentos.

8 Instrumento para o monitoramento e avaliação dos riscos potenciais em serviços de medicina nuclear, contendo as informações sanitárias dos serviços 
de medicina nuclear. Esse instrumento deve ser capaz de verificar o nível de adequação aos requisitos estabelecidos pela RDC nº. 38/2008 e avaliar o 
risco sanitário do serviço de medicina nuclear. Esse instrumento deverá ser validado em um total de 6 (seis) serviços de medicina nuclear em 01 (um) 
estado de cada Região do país, visando a adequar o instrumento às particularidades dos serviços de vários portes existentes no país. Posteriormente, 
o instrumento avaliado quanto à sua viabilidade e eficiência pelas vigilâncias sanitárias dos locais em que ele for aplicado. Todas as contribuições 
devem ser avaliadas e as julgadas pertinentes devem ser acatadas para a finalização e divulgação do instrumento.

9 Relatório do processo de validação do instrumento, contendo os critérios de seleção dos serviços em que o instrumento for aplicado, a aplicação 
do instrumento, comentários das vigilâncias sanitárias e da equipe sobre a viabilidade e efetividade da utilização do instrumento em uma inspeção 
sanitária. Além disso, o relatório deve conter as diretrizes técnicas para informatização do instrumento, com vistas a inseri-lo no módulo de serviços de 
saúde do sistema Sinavisa (Sistema Nacional de Informação em Vigilância Sanitária).

10 Proposta com subsídio para fundamentar uma inspeção investigativa, com a identificação de interface com as análises de modos falha, com critérios 
de seleção para as inspeções e a equipe de inspetores e uma proposta de agenda de trabalho para inspeção investigativa.

11 Roteiro de inspeção investigativa fundamentado nos pontos críticos de controle do processo produtivo; proposta dos documentos que devem ser 
avaliados antes e durante a inspeção; identificação dos pontos fundamentais que devem constar no relatório final; proposta de métodos para 
acompanhamento das ações de adequação efetuadas pela empresa.

12 Proposição de instrumento de pesquisa e envio do instrumento para diagnóstico da capacidade instalada em Tecnovigilância nas vigilâncias sanitárias 
dos estados, do Distrito Federal e das capitais.

13 Relatório da atividade de capacitação em “Fontes de evidências: em busca das melhores evidências disponíveis na área de saúde”.

14 Metodologia para implementação do gerenciamento de projetos.

15 Manual de utilização da ferramenta dotProject, no gerenciamento de projetos.

16 Implementação do gerenciamento de projetos, com a utilização da ferramenta dotProject.

17 Resultados da implementação da metodologia de gerenciamento de projetos, mediante a ferramenta dotProject.

18 Apresentação da evolução da execução dos projetos conforme a metodologia e a utilização da ferramenta de gerenciamento de projetos, dotProject.
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19 Elaborar documento técnico contendo Metodologia para Avaliação do impacto das ações implementadas nos seguintes projetos:
1. Projeto Integrado de Avaliação de Tecnologias em Saúde
2. Implantação da Metodologia de Isolamento e Contagem de Enterobacter Sakazakii em Laboratórios Oficiais de Saúde Pública
3. Promoção da Saúde nas Farmácias e Drogarias do Brasil
4. Fortalecimento da Regulação da Rotulagem e Propaganda De Alimentos
5. Estruturação e Implantação da Rede Nacional de Prevenção e Combate a Falsificação e Fraude de Medicamentos e Produtos para a Saúde
6. Fortalecimento da Área de Inspeção em Centros de Equivalência Farmacêutica e Bioequivalência e da Unidade de Avaliação de Estudos de 

Biodisponibilidade Relativa e Bioequivalência
7. Preços de Medicamentos no Brasil: Possibilidades de Análise e Capacitação a Partir de Metodologia de Avaliação Proposta pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e pela Ação Internacional para a Saúde (AIS)
8. Monitoramento e Prevenção da Resistência Microbiana em Serviços de Saúde
9. Fortalecimento da Área de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
10. Fortalecimento do Sistema de Vigilância de Eventos Adversos e Queixas Técnicas para Medicamentos e Produtos para a Saúde
11. Estruturação da Rede de Núcleos de Análise de Informação em Saúde com Ênfase na Vigilância Sanitária
12. Fortalecimento da Capacidade do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em Analise de Risco

20 Elaborar documento técnico contendo Plano de Trabalho – PT, a fim de subsidiar as principais atividades previstas para a Avaliação dos 12 Projetos 
relacionados no produto 1, contemplando os seguintes itens mínimos:
a) Análise das informações existentes relacionadas a cada um dos 12 diferentes Projetos, para adequação às atividades de avaliação; 
b) Discussão, com as Equipes da Anvisa e da OPAS, para estabelecimento das metodologias específicas para avaliação de cada um dos 12 

diferentes Projetos, a partir da Metodologia Central de Avaliação definida (vide Produto 1); 
c) Definição das principais etapas, a partir da Metodologia Central (Produto 1) e respectivas metodologias específicas relacionadas a cada um dos 

12 diferentes Projetos; 
d) Análise das informações existentes relacionadas a cada um dos 12 diferentes Projetos, para adequação às atividades de avaliação; 
e) Discussão, com as Equipes da Anvisa e da OPAS, para estabelecimento das metodologias específicas para avaliação de cada um dos 12 

diferentes Projetos, a partir da Metodologia Central de Avaliação definida (vide Produto 1); 
f) Definição das principais etapas, a partir da Metodologia Central (Produto 1) e respectivas metodologias específicas relacionadas a cada um dos 

12 diferentes Projetos; 
g) Definição das principais técnicas relacionadas à Metodologia Central (Produto 1) e às metodologias específicas relacionadas a cada um dos 12 

diferentes Projetos; 
h) Definição do cronograma de trabalho relacionado à cada um dos 12 diferentes Projetos, bem como à conclusão da Avaliação Geral, como um 

todo; 
i) Identificação dos envolvidos e perfil de participação esperado, em relação à Equipe de Coordenação, à Equipe de Interface dos Projetos (corpo 

gerencial e técnico a ser definido) e aos envolvidos no projeto; 
j) Definição de orçamento para realização das atividades previstas para a Avaliação dos 12 diferentes Projetos (valor do investimento para a etapa 

operacional de avaliação); 
k) Apresentação do PT para discussão, refinamento e validação com as Equipes da Anvisa e da OPAS; 
l) Consolidação e entrega do PT para Avaliação dos Projetos. 

21 Relatório descritivo com: as diferentes denominações encontradas para cada produto; os respectivos preços encontrados na revista especializada; os 
preços máximo, mínimo e médio dos últimos doze meses encontrados na base que contenha o valor pago pelos pro

22 Impressão de 5.000 exemplares do Boletim de Hemovigilância.

23 Impressão de 5.000 exemplares do Boletim de Hemovigilância.

24 Tradução do português para o inglês.

25 Serviço de criação, produção, impressão e distribuição de material publicitário para a “Campanha Educativa: Como se proteger da Falsificação de 
Medicamentos”

26 Realizar os cursos: Integranting Risk Management Into the Quality System e Process Validation Requirements and Industry Practice.

27 Informe de preparacion del curso de la Plataforma web y de la actividade de capacitacion del Módulo 1 del programa referente a: Módulo 1. 
Generalidades – Generalidades. Definiciones. História de una ATS. – Toma de decisiones em sistemas de salud. – Como son utilizadas las ATS em los 
sistemas de salud (costo de oportunidad, racionamiento, innovación, barreras, etc.)

28 Informe de actividade de capacitación de los módulos 2, 3, 4, 5 y 6. Módulo 2. Método I – Pasos em el desarrollo de una ATS. – Determinación de 
las prioridades para la evaluación. – Taller de desarrollo del informe de ATS 1. – Introducción a la medicina baseada em la evidencia. – Como buscar 
la mejor información (base de datos bibliográficos). – Como buscar la mejor información (otras fuentes). Módulo III: Método II – Determinación 
de los efectos de las intervenciones en salud (generalidades). – Determinación de los efectos de las intervenciones en salud II (ensayos clínicos 
controlados aleatórios). – Determinación de los efectos de las intervenciones em salud II (otros métodos de estudio). 2º parte: Evaluciones 
económicas – Aplicación de las ATS. Módulo 4: Método III – Determinación de los efectos de las intervenciones em salud IV (revisiones sistemáticas). 
– Determinación de los efectos de las intervenciones em salud V (métodos de diagnóstico). Módulo 5: Evaluaciones económicas y ATS. – Evaluciones 
económicas y ATS 1. – Evaluciones económicas y ATS II. – Lectura crítica de evaluciones económicas. – Taller de desarollo del informe de ATS II. 
Módulo 6: Aplicación de las ATS. – Cuestiones éticas, sociales y legales en ATS. – Desarrollo de políticas de cobertura basadas en ATS. – Fronteras y 
barreras presentes en la utilización y desarrollo de las ATS. – Taller de desarrollo del informe de ATS III. – ATS en América y en el mundo.

29 Informe con la descripición del contenido programático del programa de evaluación económica Programa de Evaluaciones Económicas: Actividades 
ecnómicas y tutoria de provectos de insvestigación conteniendo: – Contenido programático: programa con el resumen de los temas que serán 
tratados en el seminario y en las actividades de tutoria. – Descripición de la metodologia y actividades que serán usadas en el acompañamiento y en 
la realización dek studio dirigido a ser trabajado por los participantes del programa.
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30 Informe con la descripición de las actividades teóricas y prácticas desarrolladas en el seminário de evaluaciones económicas y de tecnologias en salud: 
aplicación para toma de decisiones en salud. 

31 Informe descriptivo de la asistencia técnica en las 4 reuniones de tutoria presencial realizadas durante el Programa de Evaluaciones Económicas. El 
informe contará con la descripción del grado de avance de los proyectos e estudios, evaluación de los contenidos teóricos de los proyectos, aplicación 
de la herramienta Tree Age en el diseño del studio, además de las dificultades encontradas.

32 Serviço de “Tradução Juramentada do Inglês para o Português” 

33 Impressão de 5.840 exemplares da Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicos para Trabalhadores de Saúde,

Nº CARTAS-ACORDO
1 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de São Luís – MA.

2 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Uberaba – MG.

3 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Porto Alegre – RS.

4 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Goiânia – GO.

5 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Belo Horizonte – MG.

6 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro.

7 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de João Pessoa – PB.

8 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Teresina – PI.

9 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Londrina – PR.

10 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Florianópolis – SC.

11 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Curitiba – PR.

12 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Juiz de Fora – MG.

13 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Salvador – BA.

14 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de São Paulo – SP.

15 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação no Distrito Federal.

16 Projeto Sítio e Rede Social da Rede Sentinela na cidade de São Paulo.

17 Projeto de Educação e Informação para estimular e apoiar ações estratégicas de educação e informação na cidade de Natal – RN.

18 Definição de indicadores para avaliação da assistência hospitalar materno-neonatal do Sistema Único de Saúde.

19 Projeto Sistematização de Informações de Produtos para Saúde de Uso Cardiovascular.

20 Projeto de Metodologia para o Monitoramento dos Serviços de Diálise Baseado nos Sistemas de Informações Nacionais.

21 Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde para Implementação na Fundação para o Desenvolvimento Medico e Hospitalar.

22 Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde para Implementação na Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência ao HCFM de Ribeirão 
Preto da USP.

23 Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde para Implementação no Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP.

24 Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde para Implementação na Fundação Universidade de Brasília – Hospital Universitário de Brasília.

25 Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde para Implementação no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.

26 Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde para Implementação na Universidade Estadual de Campinas.

27 Proposta de Guia de estimativa do impacto orçamentario para o cenário do sistema de saúde do Brasil.

28 Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde para Implementação no Hospital Geral de Fortaleza.

TC 45 (4º TA)
Nº PRODUTOS

1 Análise sobre a estratégia de desenvolvimento de capacidades para o fortalecimento das ações em Biosseguridade, considerando um Protocolo de 
Biossegurança: atendimento de demandas regionais nos países Latino-Americanos.

2 Definição das prioridades nacionais de saúde no âmbito do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança: orientação da cooperação internacional no 
escopo da agenda sanitária brasileira.

3 Análise das diretrizes de biossegurança para o trabalho em contenção com animais de laboratório.

4 Relatório descritivo-analítico sobre os acordos, recomendações e propostas de política do Grupo de Trabalho de Compras Governamentais, instituído 
no âmbito do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde – Gecis no ano de 2009.

5 Relatório descritivo analítico sobre as recomendações e propostas do Grupo de Trabalho de Desoneração Tributária do Imposto de Importação, 
instituído no âmbito do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde – Gecis.

6 Relatório quanti-qualitativo sobre o processo de avaliação da conformidade dos implantes ortopédicos comercializados no Brasil, indicando: 
investimentos financeiros e projetos financiados,, falhas e propostas de soluções.
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1 Relatório técnico-analítico das reportagens jornalísticas (clippings) de matérias referentes a Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) e 
Biossegurança em saúde, nos principais jornais do país durante o primeiro trimestre de 2009.

2 Relatório da Oficina de Biossegurança em Saúde e sua interface com a Saúde Pública.

3 Elaboração do boletim informativo e de mídia eletrônica da representação institucional e do Complexo Industrial e Inovação em Saúde – SCTIE/MS.

4 Relatório técnico-analítico das reportagens jornalísticas (clippings) divulgadas no primeiro semestre de 2009 sobre matérias referentes ao acesso ao 
patrimônio genético e impacto da política de fitoterápicos.

5 Levantamento e análise dos projetos que envolvam Pesquisa Básica com Células-Tronco, financiados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos.

6 Mapeamento e análise dos projetos que envolvam Pesquisas Pré-Clínica com Células-Tronco, financiados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos.

7 Levantamento e análise dos projetos que envolvam Pesquisas Clínica com Células-Tronco, financiados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos.

8 Documento técnico contendo a classificação das pesquisas aprovadas nas áreas de pesquisa Básica, Pré- Clínica e Clínica em Terapia Celular pelo 
Edital Público CT-Saúde/MS/SCTIE/Decit/MCT/CNPq Nº 17/2008, quanto à: origem das células (animal e humana) e ti

9 Análise dos projetos de pesquisa apoiados pelo Programa Pesquisa para o SUS nos estados Bahia e Ceará, no período de 2003 a 2009, segundo: 
subagenda de investigação, demanda bruta e qualificada, inserção regional e nacional e análise financeira.

10 Análise dos projetos de pesquisa apoiados pelo Programa Pesquisa para o SUS nos estados Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no período de 2003 
a 2009, segundo: subagenda de investigação, demanda bruta e qualificada, inserção regional e nacional e análise 

11 Parecer técnico-científico sobre o uso da Imunoglobulina Humana Normal para tratamento de Púrpura Trombocitopência Imune.

12 Parecer técnico-científico sobre a eficácia do Palivizumabe para profilaxia de infecção pelo vírus sincicial.

13 Parecer técnico-científico sobre o uso do Imatinibe para Leucemia linfoblástica aguda com cromossomo Philadelphia positivo (LLA Ph+).

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

15 Elaborar documento técnico sobre a estruturação do sistema de informação da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde.

16 Elaboração do escopo e glossário do sistema de informação da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde.

17 Elaborar documento técnico contendo Levantamento das funcionalidades e identificação dos atores envolvidos no sistema de informação da Rede 
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde.

18 Elaborar documento técnico contendo Sistematização de documentos da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde para subsidiar.

19 Elaborar documento técnico contendo Mapeamento da especificação das principais regras de negócio para desenvolvimento do sistema de 
informação Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias (Rebrats).

20 Elaborar documento técnico contendo Metodologia de testes e identificação dos itens de teste-alvo a serem avaliados para eliminar possíveis erros no 
desenvolvimento e verificação da correta implementação das regras de negócio do sistema de informação da Rebrats.

21 Análise dos Processos em Tramitação na Comissão de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde – Citec sobre AIDS, Doenças Infecciosas, 
Hepatites, Tabaco, Tuberculose, Saúde do Homem, Asma e DPOC.

22 Análise dos Processos em Tramitação na Comissão de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde – Citec sobre cardiologia, Cirurgia Cardíaca, 
Cardiovascular, Pneumologia, Otorrinolaringologia e outros produtos.

23 Análise dos Processos em Tramitação na Comissão de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde – Citec sobre Genética, Diabetes, 
Dislipidemias, Endocrinologia e Nefrologia.

24 Análise dos Processos em Tramitação na Comissão de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde – Citec sobre Neurologia, Saúde Mental, 
Transplantes, Saúde Bucal, Saúde da Criança e Saúde da Mulher.

25 Documento técnico contendo a análise dos resultados da Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde da Mulher e da Criança nos temas “Segurança 
alimentar e domiciliar” e “Aleitamento materno e alimentação infantil”.

26 Relatório contendo análise sobre as medidas administrativas e jurídicas adotadas em face das fraudes verificadas no âmbito do Programa Farmácia 
Popular do Brasil Sistema de co-pagamento em face das regras instituídas pelo Governo Federal.

27 Documento contendo estudo pormenorizado sobre o Fator de Produtividade que deverá ser divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos CMED, o qual incidirá no cálculo de reajuste de preços de medicamentos para o ano de 2010.

28 Levantamento das decisões judiciais para entrega de medicamentos que abordam o programa de medicamentos de alto custo/excepcionais sob a 
responsabilidade de cumprimento das decisões por parte da União em 2009 à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

29 Documento contendo estudo analítico sobre as atribuições dos órgãos de Controle Externos: Ministério Público, Controladoria-Geral da União e 
Tribunal de Contas da União no tocante às responsabilidades na fiscalização dos Programas de Assistência Farmacêutica.

30 Documento técnico contendo levantamento das atividades da SCTIE no âmbito da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED.

31 Relatório técnico-analítico sobre a implementação do Plano tático-operacional 2009 do Ministério da Saúde/ Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos para a área de pesquisa em saúde.

32 Relatório técnico-analítico sobre a implementação do Plano tático-operacional 2009 do Ministério da Saúde para a área do complexo industrial e da 
inovação em saúde.

33 Relatório técnico-analítico sobre implementação do Plano tático-operacional 2009 do Ministério da Saúde/ Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos para a área de assistência farmacêutica.
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34 Relatório técnico-descritivo sobre os indicadores dos Programas de Fomento à Ciência e Tecnologia no que se refere à subagenda de pesquisa do 
Complexo industrial da Saúde, no ano 2008.

35 Relatório técnico-descritivo do processo de gestão do Programa Fomento ao Complexo Industrial da Saúde, conduzido pela Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos em 2008. 

36 Relatório descritivo-analítico e financeiro dos programas/projetos desenvolvidos pela da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, em 
2008, para o fortalecimento da produção nacional de Insumos Estratégicos para a Saúde.

37 Análise dos projetos, financiados pelo Programa de Pesquisa para o SUS – PPSUS 2004/2005, referentes à subagenda Saúde, Ambiente, Trabalho e 
Biossegurança.

38 Análise dos projetos, financiados pelo Programa de Pesquisa para o SUS – PPSUS 2006/2007, referentes à subagenda Saúde, Ambiente, Trabalho e 
Biossegurança.

39 Análise dos projetos, financiados pelo Programa de Pesquisa para o SUS – PPSUS 2004/2005, referentes à subagenda Saúde dos Povos Indígenas.

40 Análise dos projetos, financiados pelo Programa de Pesquisa para o SUS – PPSUS 2006/2007, referentes à subagenda Saúde dos Povos Indígenas.

41 Análise comparativa em âmbito inter-regional dos projetos referentes à subagenda Saúde, Ambiente, Trabalho e Biossegurança e à subagenda Saúde 
dos Povos Indígenas, financiados pelo Programa de Pesquisa para o SUS – PPSUS de 2004 a 2007.

42 Levantamento das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCITE/MS) que tenham 
vínculo com projetos ou temas em discussão no Congresso Nacional.

43 Relatório descritivo-analítico dos Projetos de Lei de interesse à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.

44 Relatório descritivo dos trâmites relacionados aos Projetos de Lei no Congresso Nacional: da criação à aprovação. 

45 Análise comparativa entre os Projetos de Lei relacionados à ciência, tecnologia e insumos estratégicos e a legislação em vigor.

46 Elaboração de plano de ação para a atuação do Ministério da Saúde no que se refere aos Projetos de Lei com foco na área de ciência, tecnologia e 
insumos estratégicos.

47 Elaborar documento técnico contendo Análise dos principais desafios e questões de interesse do setor produtivo da saúde relacionadas à Resolução 
da Anvisa (RDC 315/05) sobre o regulamento técnico dos procedimentos de registro de produtos biológicos. 

48 Elaborar documento técnico contendo Análise dos principais desafios e questões de interesse do setor produtivo da saúde relacionadas à Resolução 
da Anvisa (RDC 210/03), sobre a certificação de Boas Práticas de Fabricação.

49 Elaborar documento técnico contendo Análise sobre os marcos legais para o fomento da inovação e desenvolvimento do Complexo Industrial da 
Saúde: desafios e obstáculos.

50 Elaborar documento técnico contendo Avaliação das orientações e recomendações da I Reunião Plenária do Grupo de Trabalho de Saúde Humana, 
no âmbito do Fórum de Competitividade de Biotecnologia (05 de novembro de 2007): perspectivas para a implementação da Política Nacional de 
Desenvolvimento da Biotecnologia.

51 Elaborar documento técnico contendo Avaliação das orientações e recomendações da II Reunião Plenária do Grupo de Trabalho de Saúde Humana, no 
âmbito do Fórum de Competitividade de Biotecnologia (18 de abril de 2008): perspectivas para a implementação da P

52 Protocolo Técnico para comparação interlaboratorial em ensaio de fadiga de haste de prótese de quadril no âmbito da rede Multicêntrica de Avaliação 
de Implantes Ortopédicos – Remato.

53 Protocolo Técnico para comparação interlaboratorial em análise microestrutural de haste metálica de prótese de quadril no âmbito da rede 
Multicêntrica de Avaliação de Implantes Ortopédicos – Remato.

54 Protocolo Técnico para comparação interlaboratorial em ensaio de flexão estática e flexão cíclica de placa óssea reta no âmbito da rede Multicêntrica 
de Avaliação de Implantes Ortopédicos – Remato.

55 Mapeamento qualiquantitativo dos projetos de pesquisa na interface de investigação de gestão do envelhecimento populacional, fomentados pelo 
Ministério da Saúde (SCTIE/Decit).

56 Mapeamento qualiquantitativo dos projetos de pesquisa na interface entre as subagendas de investigação de gestão do trabalho em saúde e 
epidemiologia, fomentados pelo Ministério da Saúde (SCTIE/Decit).

57 Relatório técnico-analítico do mecanismo de gestão dos medicamentos de dispensação excepcional no Estado de Tocantins, sobre os aspectos: 
regulamentação, doença que acomete aos usuários, medicamento prescrito, especialidade dos médicos prescritores.

58 Relatório técnico-analítico do mecanismo de gestão dos medicamentos de dispensação excepcional no Estado do Acre, sobre os aspectos: 
regulamentação, doença que acomete aos usuários, medicamento prescrito, especialidade dos médicos prescritores.

59 Relatório técnico-analítico do mecanismo de gestão dos medicamentos de dispensação excepcional no Estado de Rondônia, sobre os aspectos: 
regulamentação, doença que acomete aos usuários, medicamento prescrito, especialidade dos médicos prescritores.

60 Relatório técnico-analítico do mecanismo de gestão dos medicamentos de dispensação excepcional no Estado de Mato Grosso do Sul, sobre os 
aspectos: regulamentação, doença que acomete aos usuários, medicamento prescrito, especialidade dos médicos prescritores.

61 Relatório técnico-analítico do mecanismo de gestão dos medicamentos de dispensação excepcional no Estado do Amazonas, sobre os aspectos: 
regulamentação, doença que acomete aos usuários, medicamento prescrito, especialidade dos médicos prescritores.

62  Análise dos projetos submetidos aos editais do Programa de Pesquisa para o SUS – PPSUS 2008/2009, nos estados: Bahia e Rio Grande do Sul.

63 Análise dos projetos submetidos aos editais do Programa de Pesquisa para o SUS – PPSUS 2008/2009, nos estados: Ceará e Minas Gerais. 

64 Análise dos projetos submetidos aos editais do Programa de Pesquisa para o SUS – PPSUS 2008/2009, nos estados: Santa Catarina e Distrito Federal.

65 Análise quantitativa dos projetos de pesquisa referentes à Malária, caracterizando-os por unidade federativa – UF, distribuição regional e institucional, 
recursos solicitados versus recursos aprovados e linhas temáticas. 
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66 Análise quantitativa dos projetos de pesquisa referentes à Doença de Chagas, caracterizando-os por unidade federativa – UF, distribuição regional e 
institucional, recursos solicitados versus recursos aprovados e linhas temáticas. 

67 Análise quantitativa dos projetos de pesquisa referentes à Hanseníase, caracterizando-os por unidade federativa – UF, distribuição regional e 
institucional, recursos solicitados versus recursos aprovados e linhas temáticas. 

68  Análise quantitativa dos projetos de pesquisa referentes à Leishmanioses, caracterizando-os por unidade federativa – UF, distribuição regional e 
institucional, recursos solicitados versus recursos aprovados e linhas temáticas. 

69 Análise quantitativa dos projetos de pesquisa referentes à Tuberculose, caracterizando-os por unidade federativa – UF, distribuição regional e 
institucional, recursos solicitados versus recursos aprovados e linhas temáticas

70 Relatório técnico descritivo da situação dos Centros da Rede Nacional de Pesquisa Clínica.

71 Elaboração de diretrizes para a incorporação de novos Centros à Rede Nacional de Pesquisa Clínica.

73 Levantamento das pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde (Decit/SCTIE) na Região Sudeste para a subagenda de investigação de “Saúde, 
Ambiente, Trabalho e Biossegurança”, segundo: unidade federada, recursos, modalidade de fomento, tipo de pesquisa,

74 Levantamento das pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde (Decit/SCTIE) na Região Sul para a subagenda de investigação de “Saúde, 
Ambiente, Trabalho e Biossegurança”, segundo: unidade federada, recursos, modalidade de fomento, tipo de pesquisa, nat

75 Levantamento das pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde (Decit/SCTIE) na Região Centro-Oeste para a subagenda de investigação de 
“Saúde, Ambiente, Trabalho e Biossegurança”, segundo: unidade federada, recursos, modalidade de fomento, tipo de pesq

76 Levantamento das pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde (Decit/SCTIE) na Região Norte para a subagenda de investigação de “Saúde, 
Ambiente, Trabalho e Biossegurança”, segundo: unidade federada, recursos, modalidade de fomento, tipo de pesquisa, n

77 Elaboração de texto na Língua Portuguesa e Inglesa para o folder de divulgação da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde (Rebrats).

78 Elaboração de texto na Língua Portuguesa e Inglesa do regimento interno da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde (Rebrats).

79 Elaboração de sumário executivo na Língua Portuguesa e Inglesa das “Diretrizes metodologias de estudos de avaliações econômicas de tecnologias 
em saúde”.

80 Revisão de texto (gramatical e ortográfica) do estudo ”Avaliação de Tecnologias nos Sistemas de Saúde”.

81 Documento técnico contendo diagnóstico e diretrizes gerais para o desenvolvimento de processo organizacional que facilite o processo de tomada de 
decisão em Ciência e Tecnologia, com base na integração do planejamento e prioridades do Ministério da Saúde.

82 Documento técnico contendo modelo conceitual que fundamente o desenvolvimento de software que viabilize a informatização de parte do processo 
de tomada de decisão em Ciência e Tecnologia. 

83 Documento técnico contendo modelo de banco de dados objeto-relacional que propicie o registro e recuperação de dados relacionados ao processo 
de monitoramento e avaliação e viabilize a construção de instrumento informatizado que apóie a tomada de decisão.

84 Documento técnico apresentando possíveis soluções de informática, em termos de software e hardware, que criem a estrutura técnica necessária para 
o desenvolvimento de solução informática para apoio à tomada de decisão.

85 Documento técnico contendo plano de trabalho para o desenvolvimento de uma aplicação informática, de apoio ao processo de tomada de decisão 
em Ciência Tecnologia. 

86 Documento técnico contendo proposta de funcionamento da aplicação informática, de apoio ao processo de tomada de decisão em Ciência 
Tecnologia. 

87 Avaliação dos trabalhos apresentados na Audiência Pública sobre Saúde, promovida pelo Supremo Tribunal Federal (27 a 29/04/09 e 04 a 07/05/09): 
recomendações e insumos para o fortalecimento da Comissão de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Citec) do Mi

88 Levantamento da jurisprudência relativa ao fornecimento de medicamentos pelo SUS: identificação do impacto sobre os trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão de Incorporação de Tecnologias (Citec) do Ministério da Saúde.

89 Análise sobre as articulações entre interministeriais (Ministério da Saúde e Ministério Público) referentes às demandas sanitárias apresentadas à 
Comissão de Incorporação de Tecnologias (Citec) do Ministério da Saúde.

90 Levantamento das linhas de pesquisa e projetos de investigação em saúde mental, apoiados pelo do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE) no período 
2003 a 2008

91 Análise da distribuição quantitativa e financeira, por estado e Região brasileira, dos projetos de pesquisa fomentados pelo Ministério da Saúde (Decit/
SCTIE) em Saúde Mental.

92 Elaborar documento técnico contendo metodologia de avaliação quantitativo e qualitativo dos cursos de especialização em gestão de tecnologias em 
saúde na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia.
Elaborar documento técnico contendo metodologia de avaliação quantitativo e qualitativo dos cursos de especialização em gestão de tecnologias em 
saúde na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia.

93 Elaborar documento técnico contendo metodologia de avaliação dos cursos de mestrado profissional gestão de tecnologias das universidades federais 
de São Paulo e Rio Grande do Sul, estadual do Rio de Janeiro e da Escola Nacional de Saúde Pública.

94 Elaborar documento técnico contendo Avaliação dos cursos de especialização em gestão de tecnologias em saúde na Faculdade de Ciências Médicas 
de Minas Gerais e no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, apontando redirecionamento para os novos cursos.

95 Relatório técnico sobre balão intra-aórtico, abordando: princípios de operação, problemas relacionados com a tecnologia, considerações de compras, 
estágio de desenvolvimento, fabricantes nacionais, normas técnicas aplicadas, proposta de tabela comparativa

96 Relatório técnico sobre arco cirúrgico, abordando: principíos de operação, problemas relacionados com a tecnologia, considerações de compras, 
estágio de desenvolvimento, fabricantes nacionais, normas técnicas aplicadas, proposta de tabela comparativa, cri
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97 Relatório técnico sobre eletroencefalógrafo, abordando: principíos de operação, problemas relacionados com a tecnologia, considerações de compras, 
estágio de desenvolvimento, fabricantes nacionais, normas técnicas aplicadas, proposta de tabela comparativa

98 Mapeamento dos Pareceres Técnico-Científicos e Notas Técnicas de Revisão Rápida por Tecnologias em Saúde avaliada no Ministério da Saúde (SCTIE/
Decit).

99 Recadastramento Físico dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais.

100 Mapeamento dos principais projetos financiados pelo Ministério da Saúde para melhoria / implantação de laboratórios oficiais fabricantes de 
medicamentosa e avaliação da sua situação atual, com destaque para a infra-estrutura e aquisição de equipamentos.

102 Elaborar documento técnico contendo Análise do processo de seleção e julgamento dos projetos de pesquisa submetidos ao Edital temático de Saúde 
Mental 2008, financiado pelo Ministério da Saúde.

103 Elaborar documento técnico contendo Análise comparada da demanda bruta dos projetos de pesquisa submetidos ao Edital temático de Saúde 
Mental 2008, de acordo com a unidade federativa – UF, distribuição regional, recursos e área técnica afim do Ministério

104 Elaborar documento técnico contendo Análise comparada da demanda qualificada dos projetos de pesquisa submetidos ao Edital temático de Saúde 
Mental 2008, segundo a unidade federativa – UF, distribuição regional, recursos e área técnica afim do Ministério 

105 Elaborar documento técnico contendo Análise comparativa das linhas de pesquisa dos projetos aprovados no Edital Temático de Saúde Mental, 
segundo a Política de vigilância e assistência do Ministério da Saúde.

106 Elaborar documento técnico contendo Análise comparada da demanda bruta dos projetos de pesquisa submetidos ao Edital temático da Rede de 
Câncer- 2008, de acordo com a unidade federativa – UF, distribuição regional, recursos e área técnica afim do Minist

107 Elaborar documento técnico contendo Análise comparada da demanda qualificada dos projetos de pesquisa submetidos ao Edital temático – Rede 
Câncer 2008, segundo a unidade federativa – UF, distribuição regional, recursos e área técnica afim do Ministério da

108 Mapeamento e análise das premiações existentes para as experiências exitosas na área de assistência farmacêutica.

109 Elaboração do Regulamento do Prêmio Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.

110 Proposta de conteúdo para a plataforma virtual do Prêmio Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.

111 Instrumentos de avaliação dos trabalhos concorrentes ao Prêmio Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos por categoria de 
premiação.

112 Relatório técnico-analítico dos trabalhos submetidos ao Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.

113 Relatório final do Projeto do Prêmio Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamento e análise comparada das propostas selecionadas 
por Região.

114 Relatório analítico dos projetos de pesquisa em seres humanos, envolvendo células-tronco, aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – 
Conep/CNS/MS, no período de 2000 a 2008. 

115 Relatório analítico dos projetos de pesquisa em seres humanos, envolvendo células-tronco, reprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
– Conep/CNS/MS, no período de 2000 a 2008, em conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde.

116 Relatório analítico das pendências dos projetos de pesquisa em seres humanos, envolvendo células-tronco, analisados pela Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa – Conep/CNS/MS, no período de 2000 a 2002, em conformidade com as Resoluções do Conselho Nacio

117 Relatório técnico das pendências dos projetos de pesquisa em seres humanos, envolvendo células-tronco, analisados pela Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa – Conep/CNS/MS, no período de 2003 a 2005, em conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de saúde.

118 Relatório técnico das pendências dos projetos de pesquisa em seres humanos, envolvendo células-tronco, analisados pela Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa – Conep/CNS/MS, no período de 2006 a 2008, em conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde.

119 Mapeamento de centros colaboradores nacionais para produção de textos de bula de medicamentos: perspectivas para a promoção do uso racional 
de tecnologias sanitárias.

120 Proposta para formação e gestão de rede de pesquisa para elaboração de textos de bula de medicamentos.

121 Elaboração de estratégia e plano de ação para divulgação dos resultados de pesquisas apoiadas pelo Ministério da Saúde (Decit/SCTIE), por meio da 
modalidade de fomento nacional. 

122 Mapeamento e análise das premiações existentes de experiências exitosas na área de inovação em saúde.

123 Elaboração do Regulamento do Prêmio Nacional em Inovação em Saúde.

124 Análise dos impactos da legislação vigente sobre o acesso a recursos genéticos na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

125 Análise dos impactos da legislação vigente sobre o acesso a recursos genéticos na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

126 Análise do conceito de derivados de recursos genéticos e a repercussão nas políticas de saúde.

127 Análise da proposta de legislação de acesso a recursos genéticos e os impactos no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

128 Proposta de metodologia para a definição e revisão de insumos/produtos estratégicos prioritários ao fomento do Complexo Industrial da Saúde.

129 Diagnóstico-situacional da estruturação de políticas e programas setoriais que promovem a inserção do Setor Saúde no âmbito do Complexo 
Industrial da Saúde.

130 Elaboração de resumo executivo das atividades do I Congresso Brasileiro de Medicina Baseada em Evidências e o Direito à Saúde.

131 Levantamento e análise comparativa regional dos projetos de pesquisa na área de judicialização da política de saúde financiados pelo Departamento 
de Ciência e Tecnologia/Ministério da Saúde.

132 Sistematização dos resultados dos projetos de pesquisa de sobre judicilização da saúde apoiados pelo Departamento de Ciência e Tecnologia/
Ministério da Saúde.
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133 Mapeamento das pesquisas na área de judicialização da política de saúde realizadas no Brasil, financiadas pelas agências nacionais e estaduais de 
fomento à C&T.

134 Sistematização e análise das bases legais e normativas dos protocolos de uso tutelado de tecnologias no contexto brasileiro.

135 Relatório técnico da Produção Editorial do Departamento de Ciência e Tecnologia em 2009.

136 Elaboração da edição de janeiro de 2010 do boletim informativo ‘Informe de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde’ sobre o fomento científico e 
tecnológico do Ministério da Saúde.

137 Proposta de programação editorial dos documentos técnico-científicos relacionados ao fomento científico e tecnológico do Ministério da Saúde para 
o ano 2010.

138 Relatório técnico-analítico do processo de ajuste da gestão 2008 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da 
Saúde.

139 Metodologia para realização do planejamento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde.

140 Sistematização do planejamento das áreas técnicas (Departamentos: DES, DAF e Decit) da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, 
referente ao ano 2009.

141 Levantamento da força de trabalho da Secretaria de Ciência, Tecnologia e insumos Estratégicos do Ministério da Saúde no período 2008-2010.

142 Elaborar documento técnico contendo Levantamento dos projetos de pesquisa financiados pelo Ministério da Saúde no campo da terapia celular e 
células-tronco.

143 Elaborar documento técnico contendo Mapeamento da capacidade instalada no país no campo da pesquisa em células-tronco e terapia celular

144 Elaborar documento técnico contendo Projeto de criação de uma rede nacional de terapia celular.

145 Elaborar documento técnico contendo Proposta de minuta de chamada pública para financiamento de pesquisa no campo da terapia celular.

146 Elaborar documento técnico contendo Proposta de minuta de chamada pública para estruturação de uma rede nacional de terapia celular.

147 Elaborar documento técnico contendo Avaliação do resultado do lançamento da chamada pública e do edital.

148 Análise do impacto exercido pelo fornecimento de medicamentos por meio de decisões judiciais e a influência na incorporação de novas tecnologias 
ao Sistema Único de Saúde.

149 Análise dos pareceres finais da Comissão de Incorporação de Tecnologias-Citec emitidos em 2008 às solicitações de incorporação tecnológica no SUS.

150 Relatório técnico-descritivo dos instrumentos e fluxo de tramitação das propostas de incorporação de tecnologias no Ministério da Saúde por tipo de 
demandante, de acordo com as normas vigentes: produtores/importadores, sociedade civil, Ministério Públi

151 Relatório técnico-descritivo das solicitações de incorporação de tecnologias encaminhadas à Comissão de Incorporação de Tecnologias – Citec/MS no 
ano de 2006.

152 Relatório técnico-descritivo das solicitações de incorporação de tecnologias encaminhadas à Comissão de Incorporação de Tecnologias – Citec/MS no 
ano de 2007.

153 Relatório técnico-descritivo das solicitações de incorporação de tecnologias encaminhadas à Comissão de Incorporação de Tecnologias – Citec/MS no 
ano de 2008.

154 Levantamento das pesquisas fomentadas pelo Ministério da Saúde sobre Assistência Farmacêutica Básica Medicamentos da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (Rename).

155 Mapeamento das pesquisas fomentadas pelo Ministério da Saúde sobre uso racional de medicamentos.

156 Levantamento e análise da produção do medicamento Oseltamivir nos laboratórios públicos oficiais.

157 Análise retrospectiva da situação de saúde da hanseníase no Brasil e principais intervenções terapêuticas aplicadas no âmbito do SUS. 

158 Documento técnico contendo codificação do desenvolvimento do módulo de cadastros de usuários e login do sistema de informação da Rebrats.

159 Documento técnico contendo codificação de desenvolvimento do módulo de consulta para pesquisa no banco de dados da Rebrats.

160 Documento técnico contendo codificação de desenvolvimento do módulo de validação de estudos e fluxo da sistematização do sistema de informação 
da Rebrats.

161 Documento técnico contendo codificação de desenvolvimento fórum de discussão do sistema de informação da Rebrats.

162 Documento técnico contendo a elaboração de glossário e os códigos de fonte do sistema de informação da Rebrats.

163 Documento técnico contendo a análise dos resultados da Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde da Mulher e da Criança no tema “lodação do 
sal de consumo nos domicílios”.

164 Proposta Metodológica para sistematização e análise de informações sobre os medicamentos dispensados por demanda judicial em Porto Alegre, no 
período de janeiro de 2008 a julho de 2009.

165 Sistematização dos medicamentos judicializados no período de janeiro de 2008 a julho de 2009 na Justiça Federal de Porto Alegre: recomendações 
para a ação da gestão federal e estadual em saúde.

166 Documento técnico contendo o diagnóstico de situação da Comissão de Incorporação de Tecnologia/Citec do Ministério da Saúde. 

167 Documento técnico contendo a proposta de reorganização do Processo de Trabalho da Comissão de Incorporação de Tecnologia/Citec na Secretaria 
de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde.

168 Documento técnico contendo a descrição dos procedimentos operacionais envolvidos no processo de incorporação de tecnologias.

169 Documento técnico sobre a importância do conhecimento do risco sanitário como quesito obrigatório na análise para incorporação de tecnologias.

170 Documento técnico contendo estudo sobre a relação entre as demandas judiciais para fornecimento de medicamentos e a incorporação.
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171 Relatório descritivo-analítico dos processos de fomento aos laboratórios oficiais financiados pelo Ministério da Saúde e supervisionados pela 
Coordenação Geral de Estudos e Projetos em 2007. 

172 Análise de impacto dos projetos apresentados no Sistema Único de Saúde – SUS com relação às melhorias realizadas nos laboratórios públicos 
oficiais para a produção de medicamentos, supervisionados pela Coordenação Geral de Estudos e Projetos em 2007. 

173 Mapeamento dos Projetos que promoveram transferência de tecnologias de instituições estrangeiras no Brasil, a partir do financiamento do Ministério 
da Saúde, supervisionados pela Coordenação Geral de Estudos e Projetos.

174 Relatório descritivo-analítico das ações desenvolvidas na Indústria Química do Estado de Goiás – Iquego com o financiamento do Ministério da Saúde 
para melhoria do acesso a medicamentos do Sistema Único de Saúde – SUS, a partir do ano de 2004.

175 Relatório descritivo-analítico das ações desenvolvidas na Fundação Ezequiel Dias – Funed com o financiamento do Ministério da Saúde para melhoria 
do acesso a medicamentos do Sistema Único de Saúde – SUS, a partir do ano de 2004.

176 Elaboração de metodologia para definição de prioridades nacionais de pesquisa em Acidente Vascular Cerebral para 2009.

177 Relatório técnico-analítico sobre os produtos/resultados da oficina de trabalho nacional – 2009 para definição de temas e linhas prioritárias de 
pesquisa em Acidente Vascular Cerebral.

178 Elaboração da Chamada Pública 2009 de apoio à pesquisa em Acidente Vascular Cerebral, a ser financiada pelo Ministério da Saúde – Decit/SCTIE.

179 Relatório descritivo-analítico contendo histórico e condicionantes para o estabelecimento dos Acordos do Desenvolvimento do Complexo Industrial da 
Saúde, Parcerias de Desenvolvimento Produtivo – PDP.

180 Mapeamento dos Acordos para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde firmados no âmbito do Programa Nacional para a Produção 
Estratégica do Complexo Industrial da Saúde – CIS no período de 2007 a 2009.

181 Elaborar documento técnico contendo a estruturação visual para mídia impressa da área de ciência e tecnologia e seu desenvolvimento como 
plataforma de divulgação institucional.

182 Elaborar documento técnico contendo a atualização bibliográfica sobre o uso e aplicação de elementos gráficos necessários à elaboração de mídia 
científica impressa, considerando estilos tipográficos e suas mensagens. o uso da cor como elemento de identidade, construção de imagem e 
apreensão da mensagem.

183 Elaborar documento técnico contendo metodologia de desenvolvimento de projetos gráficos para a área de Ciência e Tecnologia. 

184 Elaborar documento técnico contendo análise e avaliação técnica do material de divulgação impresso do Ministério da Saúde na área de ciência e 
tecnologia: elaboração de linha evolutiva e efetividade, considerando os ganhos de imagem e fixação da mensagem.

185 Elaborar documento técnico contendo metodologia de informação e comunicação em saúde para o processo de construção da imagem da linha 
editorial de produtos impressos para a área de Ciência e Tecnologia, desenvolvendo: elementos teóricos e análise dos documentos institucionais do 
Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS). 

186 Documento técnico contendo princípios e métodos para elaboração de diretriz metodológica para elaboração de revisões sistemáticas para o 
Ministério da Saúde na avaliação de tecnologias sanitárias.

187 Proposta teórico-metodológica para realização de revisões sistemáticas de testes diagnósticos prognósticos para subsidiar a diretriz metodológica do 
Ministério da Saúde na avaliação de tecnologias sanitárias.

188 Proposta teórico-metodológica para realização de revisões sistemáticas de intervenções de saúde pública para subsidiar a diretriz metodológica do 
Ministério da Saúde na avaliação de tecnologias sanitárias.

189 Proposta de metodologia para coleta de dados e instrumento de diagnóstico situacional de Avaliação de Tecnologias Sanitárias nos Estados-membro 
e Associados integrantes da subcomissão de avaliação e uso de tecnologias em saúde SGT 11 “Saúde Mercosul”.

190 Levantamento de instituições brasileiras com potencial para realizar ações de Avaliação de Tecnologias Sanitárias e aplicação do instrumento de 
diagnóstico situacional para a subcomissão de avaliação e uso de tecnologias em saúde SGT 11 “Saúde Mercosul”.

191 Proposta de Regimento Interno para a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnolgoias em Saúde – Rebrats adaptado para o contexto da da subcomissão 
de avaliação e uso de tecnologias em saúde SGT 11 Saúde Mercosul.

192 Documento técnico contendo estimativa de necessidades de medicamentos e insumos estratégicos do bloco de financiamento da Assistência 
Farmacêutica, de compras centralizadas pelo Ministério da Saúde referente à Programação de 2010/2011.

193 Documento contendo análise e avaliação do cumprimento dos prazos de produção e entregas dos medicamentos estratégicos e insumos para a saúde 
na implementação das ações inseridas na Política de Assistência Farmacêutica no 1º semestre de 2010.

194 Elaboração de diretrizes gerais para gestão, avaliação e monitoramento dos estudos multicêntricos e Redes de pesquisas em saúde fomentadas pelo 
Ministério da Saúde (SCTIE/Decit).

195 Mapeamento quali-quantitativo dos projetos de pesquisa na interface entre as subagendas de investigação de doenças transmissíveis e 
epidemiologia, fomentados pelo Ministério da Saúde (SCTIE/Decit).

196 Avaliação descritiva dos 20 (vinte) estudos selecionados para integrarem, a publicação das pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde (Decit/
SCTIE) até o ano de 2007. 

197 Documento contendo análise geral da distribuição das pesquisas apoiadas pelo Programa Pesquisa para o SUS na área de Ciências Sociais e Humanas 
aplicadas à saúde no período de 2004-2008.

198 Análise da distribuição das pesquisas apoiadas pelo Programa de Fomento Nacional na área de Ciências Sociais e Humanas aplicadas à saúde no 
período 2004-2008 no período de 2004-2008.

199 Análise geral da distribuição das pesquisas apoiadas por modalidade de contratação direta (encomenda) na área de Ciências Sociais e Humanas 
aplicadas à saúde no período de 2004-2008.
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200 Análise da distribuição das pesquisas apoiadas pelo Programa Pesquisa para o SUS na área de sistemas e serviços de saúde, planejamento e gestão 
de políticas, programas em saúde no período de 2004-2008.

201 Análise da distribuição das pesquisas apoiadas pelo Programa de Fomento Nacional na área de sistemas e serviços de saúde, planejamento e gestão 
de políticas, programas em saúde no período de 2004-2008.

202 Análise geral da distribuição das pesquisas apoiadas por modalidade de contratação direta (encomenda) na área de sistemas e serviços de saúde, 
planejamento e gestão de políticas, programas em saúde no período de 2004-2008.

203 Elaboração de estratégia de busca sobre a eficácia e segurança dos medicamentos para tratamento das hepatites B e C sob pressão para 
incorporação: Adefovir, Entecavir, Telbivudina, Alfapeguinterferona 2a e 2b.

204 Elaboração de estratégia de busca de métodos diagnósticos para infecção por HPV.

205 Elaboração de estratégia de busca sobre a eficácia e segurança dos equipamentos usados para tratamento de incontinência urinária sob pressão para 
incorporação.

206 Levantamento e avaliação da participação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) no Conselho Editorial do Ministério 
da Saúde no ano de 2008: elaboração de proposta de ação nessa instância.

207 Relatório técnico das ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia da Comissão Tripartite do Conselho Nacional de Saúde, no 
primeiro semestre de 2009.

208 Avaliação do Programa de Bolsa de Pós-Doutorado ofertado pela Roche em parceria com o Ministério da Saúde.

209 Avaliação de contéudo referente à área de ciência, tecnologia e insumos estratégicos no portal do Ministério da Saúde. 

210 Análise dos pareceres emitidos pelo Ministério Público Federal para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) incorporar 
novos medicamentos no SUS.

211 Análise das recomendações da Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde (Citec/SCTIE/MS) com relação a definição do 
Protocolo Clínico e Terapêuticos e a inclusão de novas tecnologias nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

212 Análise da política da Controladoria-Geral da União no mapeamento das irregularidades em nível estadual e municipal na execução da Política de 
Assistência Farmacêutica do SUS.

213 Análise das recomendações do Ministério da Saúde na definição de incorporação de novos medicamentos no SUS, durante o 1º semestre de 2009.

214 Análise da efetividade da diretriz do Ministério Público na demanda de incorporação de novas tecnologias em saúde e o seu fornecimento aos 
usuários do SUS: “até que ponto isso pode interferir na política de saúde?“

215 Análise das recomendações do Ministério da Saúde na definição de incorporação de novos medicamentos no SUS, durante o 2º semestre de 2009.

216 Proposta técnica para realização do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2010, contendo: categorias, áreas prioritárias, 
premiação e parceiros.

217 Elaboração do Edital do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2010 a ser organizado pelo Departamento de Ciência e 
Tecnologia.

218 Relatório técnico-analítico do fomento à pesquisa em saúde do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE) no ano de 2008, para a subagenda de pesquisa 
básicas.

219 Relatório técnico-analítico do fomento à pesquisa em saúde do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE) no ano de 2008, para a subagenda de sistemas de 
saúde, planejamento e gestão de políticas, programas e serviços de saúde.

220 Levantamento das estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde para o fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde (CIS). 

221 Mapeamento das políticas e programas governamentais direcionados ao Complexo Industrial da Saúde (CIS), no âmbito do Plano Plurianual (PPA) 
2008-2011.

222 Levantamento das atividades e resoluções deliberadas pelo Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (Gecis).

223 Elaboração de proposta de ciclos de debates temáticos relevantes ao Complexo Industrial da Saúde (CIS) para as discussões no âmbito do Grupo 
Executivo do Complexo Industrial da Saúde (Gecis).

224 Elaboração do perfil da participação do setor produtivo e de representantes da sociedade civil organizada no âmbito do Fórum de Articulação 
Interministerial do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (Gecis).

225 Relatório descritivo das principais fontes de informação sobre o monitoramento do horizonte tecnológico – MHT.

226 Síntese das Metodologias de monitoramento do horizonte tecnológico – MHT identificadas na literatura e nas agências de Avaliação de Tecnologias 
em Saúde – ATS.

227 Sistematização das experiências nacionais e elaboração de proposta preliminar de monitoramento do horizonte tecnológico – MHT para a Rede 
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats).

228 Relatório técnico-descritivo contendo levantamento e análise dos projetos do Ministério da Saúde a serem executados no escopo das Ações 
Transversais dos Fundos Setoriais Finep/MCT (triênio 2009/2011).

229 Proposta de Manual de Elaboração de Convênios e Termos de Cooperação voltados ao fomento do Complexo Industrial da Saúde, no âmbito do 
Siconv (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse).

230 Documento técnico contendo os módulos para o desenvolvimento do sistema de informação da Rede Brasileira de Avaliação e Tecnologia em Saúde 
– Rebrats.

231 Documento técnico contendo as etapas de homologação do sistema de informação da Rede Brasileira de Avaliação e Tecnologia em Saúde – Rebrats.

232 Parecer técnico sobre o uso de insulinas recombinantes análogas à humana de curta duração (Asparte e Lispro) no tratamento do diabetes melitus 
tipo 1.
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Nº PRODUTOS

233 Parecer técnico sobre eficácia e segurança do adefovir comparado à lamivudina no tratamento da hepatite B crônica.

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

235 Boletim Informativo Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (edição de outubro de 2009).

236 Boletim Informativo de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (edição especial): IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva.

237 Avaliação da implementação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (CIS) – Profarma (BNDES).

238 Levantamento das parcerias publico-privadas firmadas no âmbito do Programa Nacional para a Produção Estratégica do Complexo Industrial da 
Saúde (CIS).

239 Relatório técnico sobre os resultados do Programa Mais Saúde – Eixo 3: Complexo Industrial da Saúde.

240 Mapeamento das ações de divulgação científica em meio eletrônico referentes à gestão de ciência e tecnologia realizadas na Biblioteca Virtual em 
Saúde Pública do Brasil no ano de 2009. 

241 Mapeamento e análise situacional dos resultados apresentados nas pesquisas na área de Fisioterapia fomentadas pelo Ministério da Saúde (SCTIE/
Decit).

242 Revisão e atualização da proposta de realização do Encontro Anual do HTAi em 2011.

243 Cronograma de atividades para execução da proposta de realização do Encontro Anual do HTAi em 2011.

244 Proposta de plano de ação, estratégias e mecanismos para captação e utilização de recursos (técnicos, financeiros e infra-estrutura) para o Congresso 
Internacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde a ser realizado no Brasil em 2011 (HTAi-2011).

245 Mapeamento e análise das pesquisas, apoiadas pelo Decit/SCTIE/MS, na subagenda Saúde Bucal, no período de 2003 a 2007, para subsidiar a 
elaboração de Suplemento Temático – Revista de Saúde Pública.

246 Mapeamento e análise das pesquisas, apoiadas pelo Decit/SCTIE/MS, na subagenda Alimentação e Nutrição, no período de 2003 a 2007.

247 Relatório técnico contendo levantamento e análise de informações sobre o desenvolvimento do Projeto da Evidence – Informed Policy Network / 
Política, informada pela Evidência Científica – EVIPNet nos países da América Latina.

248 Proposta de criação do Portal para a Rede de Pesquisa em Saúde Mental.

249 Levantamento, seleção e análise dos conteúdos para a página virtual da EVIPNet Brasil.

250 Levantamento e análise sobre a importância do uso da informação científica na tomada de decisão da Gestão do Conhecimento em saúde.

251 Diagnóstico do panorama de cooperação internacional do Brasil em relação ao artigo 27 do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança.

252 Biossegurança: critérios relevantes para a classificação de risco dos agentes biológicos.

253 Proposta de aplicação informática para registro e recuperação de dados referentes aos processos de judicialização da assistência farmacêutica: 
fundamentando a produção de evidências para a gestão.

254 Levantamento de dados e informações sobre a implementação da política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde para subsidiar o 
desenvolvimento de estudos em Avaliação de Tecnologia Saúde.

255 Mapeamento de publicações de avaliação tecnológica e análise de custo-efetivadade em saúde no ano de 2008.

256 Levantamento e análise das pesquisas apoiadas pelo Ministério da Saúde (SCTIE-Decit) no âmbito do tema Doenças Crônicas (Não-Transmissíveis) na 
perspectiva de ações voltadas para prevenção, tratamento ou diagnóstico de neoplasias.

257 Levantamento e análise das pesquisas apoiadas pelo Ministério da Saúde (SCTIE-Decit) no âmbito do tema Doenças Crônicas (não-transmissíveis) na 
perspectiva de ações voltadas para prevenção, tratamento ou diagnóstico de cardiopatias.

258 Serviço de impressão do Livro 20 Anos de Pesquisas sobre Aborto no Brasil.

259 Reprodução de 4.000 CD´s “20 Anos de Pesquisas sobre Aborto no Brasil”, com impressão de rótulo até 5 cores em policromia direto na própria 
mídia, acondicionados e pinos de 100 unidades.

260 Impressão de 3.000 exemplares da publicação “Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher: dimensões do processo 
reprodutivo e da saúde da criança”, produzida pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde.

261 Contratação de serviços de copiagem de 3.000 exemplares de CD – Folder Institucional do Decit para atender a demanda do XXV Congresso 
Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, no período de 11 a 14/05/2009.

262 Serviço de impressão para produção do Folder institucional do Decit que atenderá a demanda do XXV Congresso Nacional dos Secretários Municipais 
de Saúde, no período de 11 a 14 de maio de 2009.

263 Impressão de Cartaz e Folder de divulgação para o Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2009 com a finalidade de divulgar o 
período de inscrições.

264 Serviço de Impressão do folder de divulgação da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats) para distribuição em evento 
internacional do HTAi.

265 Estudos jurídicos acerca da proposta de Anteprojeto de Lei que dispõe sobre regras para aquisição de produtos do Complexo Industrial da Saúde.

266 Estudos jurídicos acerca da proposta de Anteprojeto de Lei que dispõe sobre regras para aquisição de produtos do Complexo Industrial da Saúde.

267 Serviço de Impressão das publicações: Diretrizes Metodológicas: Estudos de Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde e Metodological 
Guidelines: Health Technology Assessment Appraisls.

268 Serviço de copiagem de CD – folder institucional contendo as principais ações executadas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. O material atende demanda do IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, de 31 de outubro a 04 de 
novembro 2009, em Recife – PE.
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Nº PRODUTOS

269 Impressão de folder institucional contendo as principais ações executadas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos. O material irá atender demanda do IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, de 31 de outubro a 04 de 
novembro 2009, em Recife – PE.

270 Tradução para o espanhol do documento “Guia PPSUS – Seleção de Prioridades de Pesquisa em Saúde”.

Nº CARTAS-ACORDO
1 Estratégia de atuação para o Ministério Público e Órgãos de Controle na Implementação dos SUS.

2 Implantação do Centro Coordenador da Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC).

3 Simpósio Internacional de vacinas para Leishmanioses.

4 I Seminário de DST/AIDS do Baixo Amazonas.

5 Tutoria em Gestão de Tecnologias em Saúde e Medicina Baseada em Evidências: processo de educação continuada.

6 Projeto de Desenvolvimento de Protótipo Eletrônico de Dispensador de Preservativos Masculinos.

7 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 

TC 51
Nº PRODUTOS

1 Relatório com respostas e sugestões em relação às concepções gerais de produção propostas no projeto básico de operação da fábrica da Hemobras.

2 Relatório de análise do basic design a ser elaborado pela empresa que transferirá a tecnologia

3 Relatório com a análise do projeto executivo a ser elaborado pela empresa que transferirá a tecnologia.

4 Relatório do desenvolvimento da Transferência de Tecnologia.

5 Relatório contendo análise e sugestões de ajustes e adequações no programa de treinamento e na tecnologia de produção dos hemoderivados.

6 Relatório contendo análise dos user’s requirements e dos de desenvolvimento do Projeto de transferência de tecnologia.
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TC 23
Nº CONTRATOS
1 Documento técnico contendo o levantamento dos projetos de lei na área da saúde, em tramitação no Congresso Nacional, que tratam sobre a 

Reforma Tributária.

2 Documento técnico contendo o levantamento dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que tratam sobre a Regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29/00.

3 Documento técnico sobre a tramitação dos projetos lei na área da saúde no Congresso Nacional, que tratam sobre a Contribuição Social para a 
Saúde.

4 Relatório Quantitativo e Qualitativo dos Pareceres sobre Abertura de Novos Cursos na Área de Saúde, especialidade Odontologia, emitidos pelo 
Conselho Nacional de Saúde, no ano de 2008.

5 Relatório quantitativo dos projetos de pesquisa com seres humanos envolvendo pesquisas em cooperação estrangeira avaliados pela Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa-Conep/CNS/MS durante o período de 2008.

6 Detalhamento Técnico das “Regras de Negócio” do Módulo Público da Plataforma Brasil de Pesquisa com Seres Humanos.

7 Serviço de impressão para o jornal do Conselho Nacional de Saúde.

8 Documento técnico contendo o Termo de Referência para a realização do Seminário Preparatório para a 1ª Conferência Mundial sobre 
Desenvolvimento de Sistemas Universais de Seguridade Social, no período de 04 a 06 de dezembro de 2009.

9 Documento técnico contendo o levantamento quantitativo e qualitativo das discussões ocorridas no Conselho Nacional de Saúde sobre Saúde Bucal, 
no período de 2003 a 2008.

10 Documento técnico contendo o levantamento das deliberações da I, II e III Conferência Nacional de Saúde Bucal Implementadas e os resultados 
apresentados até o ano de 2008.

11 Documento técnico contendo o diagnóstico e a proposta de procedimentos de gestão documental na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - 
Conep.

12 Relatório consolidado dos processos sobre pesquisas que envolvem seres humanos, acumulados na Conep, finalizados no período de 2007 a 2008 a 
serem transferidos para o Arquivo Central MS.

13 Serviço de impressão do “Jornal do Conselho Nacional de Saúde”.

14 Relatório quantitativo das solicitações encaminhadas pelos Conselhos Municipais de Saúde ao Conselho Nacional de Saúde, no período de 2003 a 
2008.

15 Relatório quantitativo e qualitativo das solicitações encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de Saúde ao Conselho Nacional de Saúde, no período 
de 2003 a 2008. 

16 Documento técnico contendo o levantamento das discussões ocorridas no Conselho Nacional de saúde sobre a necessidade de realização da 
Conferência Nacional de Saúde Ambiental, bem como nas deliberações da 12ª e 13ª Conferência Nacionais de Saúde.

17 Documento técnico contendo a proposta de minuta de Exposição de Motivos, Decreto de Convocação, Regimento e do Regulameento da Conferência 
Nacional sobre Saúde Ambiental.

Nº CARTAS-ACORDO
1 Não temos

TC 39
Nº CONTRATOS
1 Documento técnico analítico contendo proposta de organização do banco de dados para o monitoramento, acompanhamento e controle dos aportes 

orçamentários à cooperação técnica a estados e municípios, de acordo com o PPA 2009.

2 Documento técnico analítico contendo relatório dos aportes orçamentários à cooperação técnica a estados e municípios no primeiro semestre de 
2009.

3 Documento descritivo e analítico sobre a constituição e organização dos Planos Diretores de Regionalização – PDR dos estados de Minas Gerais, São 
Paulo e Ceará.

4 Documento consolidando orientações para a construção e atualização de Plano Diretor de Regionalização – PDR, em conformidade com marcos legal 
e conceitual constantes na NOAS (Norma de Operacionalização da Assistência à Saúde) e no Pacto pela Saúde. 

5 Documento contendo método para apoiar os estados na organização dos Planos Diretores de Regionalização – PDR em conformidade com 
experiências estudadas e os marcos legais.

6 Documento analítico sobre o Plano Diretor de Regionalização – PDR como instrumento de planejamento regional, integrante do ciclo de 
planejamento em saúde, em conformidade com as normas atuais.

7 Documento sobre as bases fundamentais para a construção de metodologias de alocação de recursos federais a estados e municípios, segundo a 
valorização da gestão descentralizada do SUS. 

8 Documento sobre os indicadores e sua aplicação na metodologia de distribuição de recursos federais para estados, segundo o Pacto de Gestão do 
SUS.

9 Documento sobre as propostas de metodologias elaboradas para estados e municípios e as suas respectivas simulações dos resultados encontrados a 
partir das prioridades do Pacto pela Vida e das responsabilidades do Pacto de Gestão assumidas pelos respectivos gestores.
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TC 39
Nº CONTRATOS
10 Impressão de 4.000 exemplares da publicação O SUS de A a Z – Garantindo Saúde aos Municípios, conforme especificação abaixo:- Formato: livro

- Páginas: aproximadamente 510 páginas
- Capa formato fechado: altura 21 cm e largura 15 cm – Capa formato aberto: altura 21 cm e largura 31,5 cm
- Miolo formato fechado: altura 21 cm e largura 15 cm – Miolo formato aberto: altura 21 cm e largura 31 cm
- Capa: Papel cartão Supremo LD 250grs com laminação fosca BOPP e lombada quadrada colada e costurada
- Miolo: Papel Chamois fine dunas LD 90grs A sigla LD significa Linha D´água
- Cores: – Capa: 4x4 – Miolo: 4x4 – Acabamentos:
- Cadernos costurados e colados, lombada quadrada, laminação fosca BOPP na capa
- A última página do livro terá picote na extensão vertical (21 cm)

11 Serviço de impressão de 1.500 exemplares da publicação “O SUS de A a Z Garantindo Saúde aos Municípios”

12 Agenda de cooperação técnica à gestão descentralizada do SUS no Estado da Bahia, com ênfase na implementação do Pacto pela Saúde e no 
fortalecimento da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

13 Documento das estratégias de qualificação permanente do grupo de apoio integrado do Departamento de Apoio à Descentralização, nos aspectos 
relativos à relação intergestores e ao funcionamento das Comissões Intergestores Bipartite – CIB.

14 Relatório analítico dos regimentos internos das Comissões Intergestores Bipartite – CIB, de suas propostas de revisão e dos dados sobre essas 
comissões disponíveis nos sistemas de informação utilizados pela equipe de Apoio Integrado.

15 Relatório descritivo dos principais temas abordados nas reuniões do Grupo de Trabalho de Gestão, da Comissão Intergestores Tripartite – CIT, 
referente ao período de janeiro a julho de 2009.

16 Relatório descritivo dos principais temas abordados nas reuniões do Grupo de Trabalho de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT, referente ao período de janeiro a julho de 2009.

17 Relatório descritivo do acompanhamento do Projeto de Avaliação Nacional das Comissões Intergestores Bipartites: as CIB e os modelos de indução 
da regionalização no SUS.

18 Documento contendo o planejamento editorial do Departamento de Apoio à Gestão Descentralizada para o ano de 2009.

19 Documento contendo diretrizes editoriais para a publicação da Série Pactos pela Saúde.

20 Documento contendo estudo qualitativo das publicações do Departamento de Apoio à Gestão Descentralizada, editadas desde sua criação.

21 Relatório sobre a situação dos relatórios anuais de gestão em saúde de (estados e municípios), referentes ao ano de 2007.

22 Análise comparativa entre o regimento interno da Comissão Intergestores Tripartite e sua proposta de revisão.

23 Relatório descritivo dos principais temas abordados nas reuniões do Grupo de Trabalho de Financiamento e seus encaminhamentos.

24 Documento descritivo analítico dos principais temas a serem trabalhados no processo de qualificação das Comissões Intergestores Bipartites.

25  Documento contendo fluxos e interfaces entre as Comissões Intergestores Bipartites – CIB e os Colegiados de Gestão Regional – CGR.

26 Relatório descritivo dos principais temas abordados nas reuniões do Grupo de Trabalho de Atenção a Saúde, da Comissão Intergestores Tripartite.

27 Contratação para execução de serviços gráficos de impressão de 10.000 exemplares de folder com dois CD-ROM do documento “Coletânea da Série 
Pactos pela Saúde.

28 Serviço de impressão de 2000 exemplares de folder com dois CD ROM de coletânea da série Pacto pela Saúde.

29 Documento técnico analítico da criação e do manuseio do Site do Apoio Integrado.

30 Documento técnico analítico da criação e manuseio do Portal do Departamento de Apoio à Descentralização.

31 Documento técnico contendo o Manual de Utilização do Aplicativo Sistema do Pacto pela Saúde Sispacto – Módulo Estadual.

32 Documento técnico contendo o Manual de Utilização do Aplicativo Sistema do Pacto pela Saúde Sispacto – Módulo Municipal.
Relatório analítico do processo de funcionamento dos Colegiados de Gestão Regional como espaços de pactuação, gestão solidária e cooperação das 
regiões de saúde no estado de Rondônia.

33 Relatório analítico do processo de adesão ao Pacto pela Saúde pelos Municípios de Rondônia e da pactuação dos indicadores de monitoramento e 
avaliação do Pacto pela Saúde em 2009 no estado.
Relatório analítico do processo de cooperação técnica à gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde, no período de outubro/2008 a 
maio/2009.

34 Documento sobre o marco conceitual da avaliação de desempenho do SUS a ser adotada.

35 Documento sobre os indicadores a serem utilizados na proposta de avaliação de desempenho do SUS, com base no Sispacto e outros indicadores.

36 Documento sobre proposta metodológica de avaliação de desempenho do SUS no âmbito da dimensão do Pacto pela Saúde.

37 Relatório descritivo da Ação Aprimoramento, implementação da gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde no sistema de planejamento, 
orçamento e monitoramento das ações do Sistema Único de Saúde, no ano de 2008.

38 Relatório dos resultados alcançados pelos Objetivos de Contribuição do Eixo 5 – Qualificação da Gestão do Programa Mais Saúde, no ano de 2008, 
sob responsabilidade do Departamento de Apoio à Descentralização.

39 Documento analítico contendo o consolidado das ações propostas para execução em 2009 do Departamento de Apoio à Descentralização na 
perspectiva do fortalecimento da gestão descentralizada/regionalizada do SUS.

40 Documento analítico dos instrumentos normativos exigidos pelos órgãos de controle para o processo de contas, no ano de 2008.

41 Documento descritivo e analítico sobre regulamentações orientadoras da construção do Plano Diretor de Regionalização e Plano Diretor de 
Investimento oriundas dos Estados.

42 Documento descritivo e analítico das portarias do Ministério da Saúde que abordam temas relacionados à regionalização da saúde, no ano de 2008.
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TC 39
Nº CONTRATOS
43 Documento descritivo das portarias do Ministério da Saúde que tratam da regulamentação e reconhecimento de Colegiados de Gestão Regional – 

CGR, dos anos de 2007 e 2008.

44 Documento descritivo contendo a metodologia de acompanhamento da implementação do Pacto pela Saúde, através do monitoramento e avaliação 
dos Termos de Compromisso e Gestão (TCG). 

45 Relatório sobre a Pesquisa Avaliativa sobre Processos e Práticas de Gestão Governamental no Sistema Único de Saúde – 2007.

46 Documento contendo proposta de Termo de Referência para realização de Pesquisa sobre Descentralização e Qualificação da Gestão, a ser 
desenvolvida em 2009.

47 Documento descritivo contendo a análise da agenda estruturada para cooperação técnica dos estados do Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, acompanhados pela Estratégia de Apoio Integrado em 2008. 

48 Documento propositivo contendo avaliação de permanência das publicações relativas à qualificação dos gestores no Sistema Único de Saúde.

49 Serviço de impressão de 2.000 (dois mil) exemplares do Livro “Colegiado de gestão regional na região de saúde intra-estadual orientações para 
organização e funcionamento”

50 Serviços de normalização, editoração eletrônica, revisão ortográfica e gramatical, verificação e aprovação de provas digitais e acompanhamento 
gráfico para livro “Colegiado de gestão regional na região de saúde intra-estadual orientações para organização e funcionamento” com projeto 
gráfico definido.

Nº CARTAS-ACORDO
1 Não temos

TC 42
Nº CONTRATOS
1 Documento técnico contendo estudo da adequação de redes assistenciais das operadoras de planos de saúde (nas modalidades: medicina de grupo, 

odontologia de grupo e filantropias), aos parâmetros propostos para o acompanhamento de redes utilizando os sistemas de informação existentes.

2  Documento técnico contendo proposta de instrumentos e fluxos para o monitoramento de redes assistenciais.

3 Documento técnico contendo proposta de instrumento e fluxos para aferição in loco de redes assistenciais.

4 Serviço de reprodução de 3.000 unidades do CD ROM – “A implementação de diretrizes clínicas na atenção à saúde: experiências internacionais e o 
caso da Saúde Suplementar no Brasil.

5 Serviço para tradução de textos contendo os resultados do “ Seminário Internacional Diretrizes Clinicas da Atenção à Saúde”, – Português para o 
Espanhol, Português para o Inglês, Espanhol para o Português e Espanhol para o Inglês.

6 Impressão de 2.000 unidades do livro “Série Técnica – Desenvolvimento de sistemas e Serviços de Saúde – Produção da Rede de Centro 
Colaboradores”, conforme especificações abaixo: 484 páginas mais a capa.
Sendo capa no formato fechado: 194mm x 267mm, aberto (com orelha de 65 mm e lombada de 25mm (variavel): 542 mm x 267 mm, em papel 
couchê fosco 250 g/m2, impressa a 4/0 cores: Miolo no formato fechado: 195 mm x 267mm, aberto: 390 mm x 267, em papel Póle Soft 80/g/m2, 
impressa à 1/1 cores.
Acabamento: lombada quadrada, cola quente, faca de corte simples para a capa, laminação fosca BOPP para a capa.

7 Serviço de impressão de 3.000 exemplares do Livro “A implementação de diretrizes clínicas na atenção à saúde: experiências internacionais e o caso 
da Saúde Suplementar no Brasil”.
Tamanho aberto: 37,0 x25,4 cm, fechado: 17,3 x 25,4 cm. 
Papel Capa: Cartão Duo Design 250gr.
Cor Capa: 4/1; Papel Miolo: Couchê Matt 90gr; Cor Miolo: 2/2.
Número total de páginas: 200; Tipo de Impressão: offset.
Acessório: plug de encaixe em EVA branco ou em material plástico branco translúcido, próprio para anexação/fixação de CD colado na 3a capa 
(contracapa de trás), conforme especificações e orientações contidas no projeto gráfico.
Acabamento: Corte reto, lombada costurada e colada, colagem de dispositivo de encaixe (plug) próprio
para anexação/fixação de mídia CD na 3a capa de forma centralizada, manuseio para encarte de mídia CD
na publicação.

8 Desenvolvimento de Projeto Gráfico do livro “Série Técnica – Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de Saúde- Produção da Rede de Centros 
Colaboradores” (capa e miolo), com serviços de Editoração Eletrônica, revisão ortográfica e gramatical, arte-final, verificação e aprovação de provas 
digitais, acompanhamento gráfico.
Número de páginas do documento original em Word: aproximadamente 520 páginas.
Quantidade de gráficos: 13 gráficos dentro do documento original.
Quantidade de tabelas: 187 tabelas dentro do documento original
Quantidade de Figuras: 7 (gráficas) dentro do documento original.

Nº CARTAS-ACORDO
1 Divulgação científica e produção de recomendações a partir de pesquisas sobre os prestadores de serviços hospitalares e sobre a elevada ocorrência 

de cesarianas na Saúde Suplementar”, tendo como executora a Fiotec.
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TC 43 
Nº CONTRATOS
1 Estudo descritivo do acompanhamento da 1ª etapa de desenvolvimento do Módulo Monitoramento do Sistema de Informação da Coordenação de 

Programação Assistencial – SISCPA – Atualização da Tabela Unificada de procedimentos.

2 Estudo descritivo do acompanhamento da 2ª etapa de desenvolvimento do Módulo Monitoramento do Sistema de Informação da Coordenação de 
Programação Assistencial – SISCPA – Levantamento de Requisitos para importação das bases de Produção Ambulatorial em adequação à mudança 
na estrutura das mesmas em Jan/2008.

3 Documento contendo levantamento e análise bibliográfica com a Identificação de Programas e Projetos Nacionais de Qualidade de Atenção aos 
portadores de Diabetes Mellitus.

4 Elaboração e apresentação de proposta para o monitoramento e avaliação nacional da qualidade da atenção em Hipertensão e Diabetes.

5 Documento contendo levantamento da bibliografia existente em textos nacionais e internacionais referentes à utilização do Escore Findrisk e análise 
de sua aplicação em projetos da Hipertensão e Diabetes no SUS.

6 Relatório apresentando resultados de pesquisa-piloto com Escore Findrisk, entre profissionais de saúde, participantes da III Mostra de Saúde da 
Família, em julho/2008 na cidade de Brasília/DF e em outros eventos da área de saúde.

7 Documento apresentando a situação atual do Diabetes Mellitus no Brasil e a fundamentação da importância da institucionalização do Escore 
Findrisk, como política de prevenção ao Diabetes Mellitus.

8 Diagnóstico da situação do atendimento em Urologia, nos hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde – SUS no país, identificando o 
Modelo de Atenção adotado, as normas e legislação vigentes aplicadas e demais aspectos relevantes.

9 Levantamento de Equipamentos relacionados à Atenção em Urologia cadastrados no Sistema Único de Saúde, considerando o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES. 

10 Levantamento de Profissionais relacionados à Atenção em Urologia cadastrados no Sistema Único de Saúde e que prestam atendimento ao Sistema 
Único de Saúde, considerando o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES

11 Documento Técnico contendo conjunto de normas para orientar os usuários do novo regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplante e um serviço de 
atendimento on-line para responder dúvidas dos envolvidos nos vários processos desde a procura do doador até o transplante dos órgãos e/ou tecidos.

12 Documento Técnico do Protocolo a ser seguido pelos responsáveis pelo transporte de órgãos e tecidos para transplantes.

13 Documento Técnico Analítico do Plano Operativo Anual do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, considerando as diretrizes do Programa 
de Reestruturação dos Hospitais Ensino, visando aprimorar e qualificar a rede hospitalar.

14 Documento Técnico Analítico do Plano Operativo Anual do Hospital Maternidade Climério de Oliveira, considerando as diretrizes do Programa de 
Reestruturação dos Hospitais de Ensino, visando aprimorar e qualificar a rede hospitalar.

15 Documento Técnico Analítico do Plano Operativo Anual do Hospital Universitário de Brasília, considerando as diretrizes do Programa de 
Reestruturação dos Hospitais de Ensino, visando aprimorar e qualificar a rede hospitalar.

16 Documento Técnico Analítico do Plano Operativo Anual do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando as diretrizes 
do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino, visando aprimorar e qualificar a rede hospitalar.

17 Documento Técnico Analítico do Plano Operativo Anual do Hospital Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, considerando as diretrizes 
do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino, visando aprimorar e qualificar a rede hospitalar.

18 Documento contendo metodologia (instrumentos de análise e roteiros) e técnicas para análise do desempenho de obras acompanhados em 2008, 
para os estados do Rio de Janeiro e Sergipe.

19 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de obras a serem acompanhados no 1º 
semestre/2009, para os estados do Rio de Janeiro e Sergipe.

20 Documento contendo as diretrizes estratégicas do Plano de Acompanhamento de obras financiadas pelo MS, para o ano de 2009, para os estados do 
Rio de Janeiro e Sergipe.

21 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de obras a serem acompanhados no 2º 
semestre/2009, para os estados do Rio de Janeiro e Sergipe.

22 Documento contendo as principais conclusões e recomendações estratégicas decorrentes da execução de obras durante o ano de 2009, para os 
estados do Rio de Janeiro e Sergipe.

23 Manual instalação do módulo estadual do aplicativo de Programação Pactuada e Integrada da Assistência – Sistema de Programação Pactuada e 
Integrada/SisPPI.

24 Manual instalação do módulo municipal do aplicativo de Programação Pactuada e Integrada da Assistência – Sistema de Programação Pactuada e 
Integrada/SisPPI.

25 Relatório contendo proposta de aprimoramento das ações de avaliação que competem ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de 
Sistemas – Drac.

26 Relatório contendo levantamento sobre os condicionantes legais e normativos das ações de avaliação que competem do Drac (Leis, Regimentos, 
Portarias, Diretrizes do Pacto pela Saúde).

27 Documento técnico sobre a estrutura organizacional disponível na Hemorrede Pública do estado do Rio de Janeiro, voltada à capacitação e a gestão 
de pessoas. 

28 Documento técnico sobre a estrutura organizacional disponível na Hemorrede Pública do estado de Campinas, voltada à capacitação e a gestão de pessoas. 

29 Proposta de elaboração de mecanismos de informação sobre a missão e estratégias de intervenção da SAS no Sistema Único de Saúde.

30 Proposta de elaboração de relatório técnico sobre os produtos editoriais planejados/produzidos/distribuídos/depósitos legais/reservas técnicas.

31 Proposta de elaboração de mecanismos de informação seguindo a missão e estratégias de intervenção por departamento da SAS e áreas técnicas.

32 Proposta de elaboração de editorial catalogando todas as publicações da SAS (PERÍODO 2003/2008).
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33 Especificações gerais do serviço:

1.1. Realizar todos os procedimentos necessários à excelência e a um alto padrão de qualidade para esse produto.
1.2. Será entregue, pelo contratante, os originais em meio magnético.
1.3. Realizar diagramação, artefinalização dos arquivos com aplicação de estilos tecnicamente limpos, pré-definidos anteriormente, conforme as 

orientações gerais do projeto editorial, gráfico e de identidade visual.
1.5. Utilizar para a diagramação e artefinalização, do mesmo software padrão utilizado Adobe In-Design CS, produção de versão em PDF para 

divulgação na Internet e acompanhamento da produção do material, com a supervisão e orientação da área técnica)
1.6. Encaminhar os arquivos artefinalizados em sua totalidade, editáveis e aprovados.

34 Documento técnico contendo informações a respeito do Sistema Informatizado SNT 5.0 e sua utilização pela Central Nacional de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos – CNNCDO.

35 Documento técnico contendo informações e diagnóstico fornecido pelo Sistema Informatizado SNT 5.0 referentes ao processo doação-transplante de 
coração.

36 Documento técnico contendo informações e diagnóstico fornecido pelo Sistema Informatizado SNT 5.0 referentes ao processo doação-transplante de 
rim.

37 Documento técnico contendo informações e diagnóstico fornecido pelo Sistema Informatizado SNT 5.0 referentes ao processo doação-transplante de 
córnea.

38 Documento técnico contendo informações e diagnóstico fornecido pelo Sistema Informatizado SNT 5.0 referentes ao processo doação-transplante de 
fígado.

39 Documento técnico contendo a avaliação do Sistema Informatizado SNT 5.0 a respeito da distribuição de órgãos e tecidos em todo o território 
brasileiro e propostas de ações, investimentos e incentivos da Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos/Sistema Nacional 
de Transplantes/Ministério da Saúde no que se refere a esse assunto.

40 Análise técnica da execução dos recursos financeiros transferidos via convênio a Estados e Municípios para o fortalecimento das áreas de regulação, 
controle e avaliação, na Região Sul.

41 Análise técnica da execução dos recursos financeiros transferidos via convênio a Estados e Municípios para o fortalecimento das áreas de regulação, 
controle e avaliação, na Região Sudeste.

42 Análise técnica da execução dos recursos financeiros transferidos via convênio a Estados e Municípios para o fortalecimento das áreas de regulação, 
controle e avaliação, na Região Centro-Oeste.

43 Análise técnica da execução dos recursos financeiros transferidos via convênio a Estados e Municípios para o fortalecimento das áreas de regulação, 
controle e avaliação, na Região Norte.

44 Relatório analítico sobre a capacidade instalada no que refere aos leitos hospitalares existentes no estado do Acre, considerando os parâmetros 
estabelecidos na Portaria GM/MS 1.101/2002 e o Plano Diretor de Regionalização, visando à organização da rede de atenção hospitalar.

45 Relatório analítico sobre a capacidade instalada no que refere aos leitos hospitalares existentes no estado do Amazonas, considerando os parâmetros 
estabelecidos na Portaria GM/MS 1.101/2002 e o Plano Diretor de Regionalização, visando à organização da rede de atenção hospitalar.

46 Documento técnico apresentando a construção do Sistema de Gerenciamento do Proesf Fase 2 – SGP2, para controle da execução técnico-fiduciária, 
no que diz respeito à implementação de um controle refinado de permissões do usuário.

47  Documento técnico apresentando a construção do Sistema de Gerenciamento do Proesf Fase 2 – SGP2, para controle da execução técnico-fiduciária, 
no que diz respeito à implementação de um controle de pendências diferenciado para diferentes categorias de usuários.

48 Relatório analítico contendo proposta de indicadores a serem utilizados para monitoramento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde.

49 Relatório técnico contendo a aplicação dos indicadores de monitoramento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, na 
Região Norte.

50 Relatório técnico contendo a aplicação dos indicadores de monitoramento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, na 
Região Nordeste.

51 Documento analítico sobre os dados relativos à fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União – CGU, relacionada ao 22º Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2006, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Bonito (BA); Potiraguá (BA); Iaras (SP); Maracaí (SP); Cruzeiro da Fortaleza (MG); Ipaba (MG), Conceição da Barra (ES); Olho d’Água do 
Casado (AL).

52 Documento analítico sobre os dados relativos à fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União – CGU, relacionada ao 22º Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2006, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Sítio do Mato (BA); Cruz das Almas (BA); Utinga (BA), Novo Hamburgo (RS); Chuvisca (RS); Itatiba do Sul (RS); São João da Urtiga (RS); 
Benjamin Constant do Sul (RS).

53 Levantamento da estrutura da Rede de Nefrologia nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, abordando parâmetros estabelecidos pelas Portarias 
Vigentes, no ano de 2007. 

54  Levantamento da estrutura da Rede de Nefrologia nas regiões Sudeste e Sul, abordando parâmetros estabelecidos pelas Portarias Vigentes, no ano 
de 2007. 

55 Documento técnico com informações sobre o perfil dos pacientes que estão em diálise no Brasil pelo Sistema Único de Saúde- SUS, a partir de dados 
epidemiológicos do Ministério da Saúde, no ano de 2007. 

56 Estudo sobre a evolução dos valores da Tabela de Procedimentos do SUS no período de 2006 a 2008, relacionados aos procedimentos da Política de 
Saúde do Homem com vistas a fornecer subsídios para futuros reajustes.
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57 Relatório analítico da produção Ambulatorial dos procedimentos relacionados à Política de Saúde do Idoso, no ano de 2008.

58 Relatório analítico da Produção Hospitalar dos procedimentos relacionados à Política Nacional de Saúde do Homem, no ano de 2008.

59 Análise descritiva e comparativa da produção dos hospitais contratualizados no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos 
Hospitais de Ensino no SUS (média complexidade, alta complexidade e estratégico) no estado de Alagoas e Sergipe.

60 Análise descritiva e comparativa da produção dos hospitais contratualizados no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos 
Hospitais de Ensino no SUS (média complexidade, alta complexidade e estratégico) no estado da Bahia.

61 Análise descritiva e comparativa da produção dos hospitais contratualizados no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos 
Hospitais de Ensino no SUS (média complexidade, alta complexidade e estratégico) no estado do Ceará.

62 Análise descritiva e comparativa da produção dos hospitais contratualizados no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos 
Hospitais de Ensino no SUS (média complexidade, alta complexidade e estratégico) no estado de Pernambuco.

63 Documento técnico contendo registro e análise das reuniões do Processo de Transição das Ações do Departamento de Saúde Indígena – Desai da 
Funasa para o Ministério da Saúde.

64 Documento técnico contendo proposta-base para elaboração de minutas de Pactuação dos municípios do Estado de Roraima – RR, conforme o que 
rege as normas e diretrizes da Portaria 2.656 de 17.10.2007, ou outro instrumento/legislação que venha substituir.

65 Documento técnico contendo proposta-base para elaboração de minutas de Pactuação dos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme 
as normas e diretrizes da Portaria 2.656 de 17.10.2007, ou outro instrumento/legislação que venha substituir, relativo ao Distrito Sanitário Especial 
Indígena – DSEI.

66 Proposta de elaboração de documento contendo orientações técnicas para produção de produtos e materiais editoriais da Secretaria de Atenção à 
Saúde.

67 Proposta de elaboração de documento contendo orientações sobre a estrutura necessária para a montagem de documentos e produtos editoriais da 
Secretaria de Atenção à Saúde.

68 Proposta de elaboração de documento contento orientações e normas para normalização e revisão de documentos institucionais e produtos editoriais 
da Secretaria de Atenção à Saúde.

69 Documento analítico sobre os dados relativos à fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União – CGU, relacionada ao 23° Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2007, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Guarará (MG); Engenheiro Avarro (MG), Divisa Nova (MG); Oiapoque (AP); Parecis (RO).

70 Documento analítico sobre os dados relativos à fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União – CGU, relacionada ao 23° Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2007, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Nova Canaã Paulista (SP); Salinas (MG); Martins Soares (MG); Cannópolis de Minas (MG).

71 Relatório técnico contendo uma análise das funcionalidades do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Lista de Espera – SNT 6.0 (Sistema 
Nacional de Transplante), tendo como base a necessidade das Centrais Estaduais e da Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de 
Órgãos – CNNCDO/CGSNT.

72 Documento técnico contendo propostas de aperfeiçoamento do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Lista de Espera – SNT 6.0, para adequar 
às necessidades apontadas.

73 Documento Técnico contendo uma proposta de Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Lista de Espera – SNT 6.0 (Sistema 
Nacional de Transplante) nas Centrais Estaduais de Transplante e Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – CNNCDO/
CGSNT, para o ano de 2010.

74 Diagnóstico da situação do atendimento em Lesões Lábio-Palatais, nos hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde – SUS no país, 
identificando o Modelo de Atenção adotado, as normas e legislação vigentes aplicadas e demais aspectos relevantes.

75 Levantamento de Equipamentos relacionados à Atenção em Lábio Palatal cadastrados no Sistema Único de Saúde, considerando o Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde – CNES. 

76 Levantamento de Profissionais relacionados à Atenção em Lábio Palatal cadastrados no Sistema Único de Saúde e dos Serviços de Saúde Auditiva 
que prestam atendimento ao Sistema Único de Saúde, considerando o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.

77 Relatório contendo avaliação da programação pactuada e integrada da assistência do estado do Mato Grosso do Sul no ano de 2008.

78 Relatório contendo avaliação da programação pactuada e integrada da assistência do estado do Roraima no ano de 2008.

79 Mapeamento dos vazios assistenciais em saúde das regiões Norte e Nordeste.

80 Relatório situacional da retaguarda de urgências em saúde nas regiões Norte e Nordeste.

81 Mapeamento dos vazios assistenciais em saúde das regiões Centro-Oeste e Sudeste.

82 Relatório situacional da retaguarda de urgências em saúde nas regiões Centro-Oeste e Sudeste.

83 Mapeamento dos vazios assistenciais em saúde e relatório situacional da retaguarda de urgências na Região Sul.

84 Proposta de avaliação da evolução de indicadores de mortalidade por violência e causas externas e doenças cardiovasculares nos 5 anos de 
implantação do SAMU 192.

85 Relatório analítico comparativo da Média de Permanência em Unidade de Terapia Intensiva e do Percentual de Ocupação de Leitos Credenciados 
junto ao Sistema Único de Saúde na área de Terapia Intensiva para Adultos em 2008, nos estados da Região Nordeste.

86 Relatório analítico comparativo da Média de Permanência em Unidade de Terapia Intensiva e do Percentual de Ocupação de Leitos Credenciados 
junto ao Sistema Único de Saúde na área de Terapia Intensiva para Adultos em 2008, nos estados das regiões Norte e Centro-Oeste.

87 Relatório analítico comparativo da Média de Permanência em Unidade de Terapia Intensiva e do Percentual de Ocupação de Leitos Credenciados 
junto ao Sistema Único de Saúde na área de Terapia Intensiva para Adultos em 2008, nos estados da Região Sul.
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88 Documento Técnico contendo levantamento bibliográfico de experiências bem sucedidas, em países da América do Sul, sobre atenção obstétrica 

humanizada.

89 Documento técnico contendo instrumento para avaliar as maternidades que foram capacitadas nos Seminários de Atenção Obstétrica e Neonatal.

90 Documento Técnico contendo Manual de Gestação de Alto Risco revisado.

91 Documento analítico sobre a avaliação nas maternidades que foram capacitadas nos Seminários de Atenção Obstétrica e Neonatal.

92 Relatório Analítico sobre o Curso de Capacitação de Parteiras Tradicionais, que vem sendo executado desde 2000, através de convênio entre a Área 
Técnica de Saúde da Mulher e o Ministério da Saúde, mostrando o quadro evolutivo na promoção da saúde e a prevenção da mortalidade materna e 
neonatal em municípios onde há o parto domiciliar assistido por parteiras tradicionais.

93 Análise comparativa dos números de leitos de UTI existentes e a necessidade considerando os parâmetros da Portaria 1.101, de 12 de junho de 2002 
da Região Norte.

94 Análise comparativa dos números de leitos de UTI existentes e a necessidade considerando os parâmetros da Portaria 1.101, de 12 de junho de 2002 
da Região Nordeste.

95 Análise comparativa dos números de leitos de UTI existentes e a necessidade considerando os parâmetros da Portaria 1.101, de 12 de junho de 2002 
da Região Sudeste.Produto 6 – Análise conclusiva dos diagnósticos situacionais do número de leitos de UTI existentes e a necessidade nacional, e 
apresentação de estratégias, considerando os parâmetros da Portaria 1.101, de 12 de junho de 2002 das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste.

96 Documento com detalhamento das Funcionalidades do aplicativo contemplando o módulo VI – Cadastro e alteração da Tramitação dos Processos da 
Coordenação Geral de Controle de Serviços de Sistemas.

97 Documento com detalhamento das Funcionalidades do aplicativo contemplando o módulo VII – Controle dos andamentos da Tramitação dos 
Processos da Coordenação Geral de Controle de Serviços de Sistemas.

98 Relatório analítico dos recursos transferidos aos estados das regiões Sul e Centro-Oeste destinados ao custeio do Programa Brasil Sorridente, 
referente ao período de 2004 a 2006.

99 Relatório analítico sobre a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas-CEO do Programa Brasil Sorridente, nas regiões Sul e Centro-
Oeste no ano de 2006.

100 Duplicação de 10.017 (Dez mil e dezessete) midias CD-R. Incluindo: midia CD-R printable, impressão de envelope de CD em papel couchê fosco 
230g/m2 em 4/0 cores com acabemento lateral com cola, formato fechado 12,5 x 12,5, impressão de 220 caixas em papel supremo 30g/m2 3m 4/0 
cores formato fechado 13x13x6,5cm, copiagem, verificação do manuseio de material.

101 Relatório analítico dos avanços da qualificação da Regulação de Assistência juntamente com o Sistema de Regulação – Sisreg, no estado de Alagoas.

102 Relatório analítico da concepção, implantação e operacionalização do sistema de informação do Sistema de Regulação – Sisreg.

103 Relatório Analítico da concepção, desenvolvimento e implementação do módulo de internação do Sistema de Regulação – Sisreg.

104 Relatório Analítico do impacto da implantação do módulo ambulatorial e piloto do módulo de internação do Sistema de Regulação – Sisreg.

105 Relatório Analítico da implantação do módulo ambulatorial do Sistema de Regulação – Sisreg, no município de Porto Alegre.

106 Relatório Analítico da implantação piloto do módulo de internação do Sistema de Regulação – Sisreg, no município de Aparecida de Goiânia.

107 Estudo analítico dos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS com valores considerados defasados.

108 Estudo analítico dos procedimentos em Oncologia da modalidade hospitalar, que apresentam valores de serviços profissionais (SP) diferenciados, por 
complexidade (média e alta), para subsidiar possíveis reajustes.

109 Documento contendo Cronograma para ampliação da Rede de Urgência e Emergência do Estado do Mato Grosso do Sul.

110 Relatório analítico sobre a capacidade instalada no que refere ao equipamento de ultra-sonografia nos municípios do estado do Bahia, considerando 
os parâmetros estabelecidos na Portaria GM/MS 1.101/2002 e o Plano Diretor de Regionalização, visando à organização da rede de atenção 
hospitalar.

111 Relatório analítico sobre a capacidade instalada no que refere ao equipamento de ultra-sonografia nos municípios do estado do Sergipe e Alagoas, 
considerando os parâmetros estabelecidos na Portaria GM/MS 1.101/2002 e o Plano Diretor de Regionalização, visando à organização da rede de 
atenção hospitalar.

112 Relatório analítico sobre a capacidade instalada no que refere ao equipamento de ultra-sonografia nos municípios do estado do Piauí e Ceará, 
considerando os parâmetros estabelecidos na Portaria GM/MS 1.101/2002 e o Plano Diretor de Regionalização, visando à organização da rede de 
atenção hospitalar.

113 Relatório analítico sobre os projetos em desenvolvimento apresentado pelo Hospital Samaritano, considerando os parâmetros estabelecidos na 
Portaria GM/MS 3.276 de 28 de dezembro de 2007 e a Portaria 2.734 de 17 de novembro de 2008, objetivando a indicação de ações e os estudos 
definidos como estratégicos pelo Ministério da Saúde.

114 Relatório analítico sobre os projetos em desenvolvimento apresentado pelo Hospital Sírio Libanês, considerando os parâmetros estabelecidos na 
Portaria GM/MS 3.276 de 28 de dezembro de 2007 e a Portaria 2.734 de 17 de novembro de 2008, objetivando a indicação de ações e os estudos 
definidos como estratégicos pelo Ministério da Saúde.

115 Relatório Analítico da linha de cuidado (ambulatorial e hospitalar) do ano de 2008 e as metas definidas pelos indicadores da Atenção na Política do 
Idoso, na Região Norte e Sul.

116 Relatório Analítico dos procedimentos relacionados ao Grupo 03 – Procedimentos Clínicos – Terapias de Odontologia, entre os anos de 2004 a 2008, 
por Região e UF. 

117  Análise de indicadores e valores de reajuste das Tabelas de procedimentos do SIA e SIH dos procedimentos de Consulta Especializada, Terapia Renal 
Substitutivas – TRS e Diárias de UTI até hoje com a atual Tabela de Procedimentos.



55

UNIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

TC 43 
Nº CONTRATOS

118 Elaboração de proposta de Revisão do Layout do Módulo Básico (Identificação/Identificação Complementar/Endereço Complementar/Caracterização) 
do SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

119 Elaboração de proposta de Revisão do Layout do Módulo Básico (Comissão/Gestão e Metas/Regra Contratual/IAPI/Integrasus/Habilitação) do SCNES 
- Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

120 Proposta de reformulação das compatibilidades dos procedimentos de transplantes pertencentes à Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses 
e Próteses e Materiais Especiais – OPM do SUS, com os medicamentos imunossupressores e imunoterápicos nas modalidades ambulatorial e 
hospitalar, de acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas e indicações terapêuticas oficializadas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa.

121 Avaliação das autorizações/habilitações de Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células da Região Sul, diagnosticando as ações definidas pelo Sistema 
Nacional de Transplante. 

122 Documento técnico contendo análise do desempenho das Secretarias Estaduais de Saúde da Região Norte, quanto à execução financeira e aos 
resultados obtidos no conjunto de indicadores técnicos da fase 1, dos Planos Estaduais de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica do Projeto 
de expansão e consolidação do Saúde da Família.

123 Documento técnico contendo análise do desempenho das Secretarias Estaduais de Saúde da Região Sudeste, quanto à execução financeira e aos 
resultados obtidos no conjunto de indicadores técnicos da fase 1, dos Planos Estaduais de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica do Projeto 
de expansão e consolidação do Saúde da Família.

124 Documento técnico contendo análise do desempenho das Secretarias Estaduais de Saúde da Região Sul, quanto à execução financeira e aos 
resultados obtidos no conjunto de indicadores técnicos da fase 1, dos Planos Estaduais de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica do Projeto 
de expansão e consolidação do Saúde da Família.

125 Documento técnico contendo análise do desempenho das Secretarias Estaduais de Saúde do Brasil, quanto à execução financeira e aos resultados 
obtidos no conjunto de indicadores técnicos da fase 1, dos Planos Estaduais de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica do Projeto de 
expansão e consolidação do Saúde da Família.

126 Apresentação de diagnóstico do processo de aquisição de equipamentos médicos pelos Serviços de Hemoterapia e Hematologia da Região Centro-
Oeste.

127 Relatório de diagnóstico situacional dos contratos de manutenção de equipamentos médicos existentes nos Serviços de Hemoterapia e Hematologia 
da hemorrede pública da Região Sul, para fins de produção de manual pela equipe da Coordenação da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados.

128 Apresentação de diagnóstico do processo de aquisição de equipamentos médicos pelos Serviços de Hemoterapia e Hematologia da Região Sul.

129 Análise e proposta de melhoria da estrutura de que dispõe a Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade/Departamento de Atenção 
Especializada na organização e qualificação da gestão, quanto aos parâmetros técnicos relativos aos recursos humanos das unidades especializadas, 
considerando o sistema de convênios para os investimentos em saúde.

130 Análise e proposta de melhoria da estrutura de que dispõe a Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade/Departamento de Atenção 
Especializada na organização e qualificação da gestão, quanto aos parâmetros técnicos relativos aos recursos materiais e equipamentos das unidades 
especializadas, considerando o sistema de convênios para os investimentos em saúde.

131 Análise e proposta de melhoria da estrutura de que dispõe a Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade/Departamento de Atenção 
Especializada na organização e qualificação da gestão, quanto aos parâmetros técnicos relativos às instalações físicas das unidades especializadas, 
considerando o sistema de convênios para os investimentos em saúde.

132 Análise e proposta de melhoria da estrutura de que dispõe a Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade/Departamento de Atenção 
Especializada na organização e qualificação da gestão, quanto aos parâmetros legais das unidades especializadas, considerando o sistema de 
convênios para os investimentos em saúde.

133 Documento analítico sobre os dados relativos à fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União – CGU, relacionada ao 22º Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2006, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Panamá (GO), Sítio d’Abadia (GO), Inaciolândia (GO), Passos Maia (SC), Belmonte (SC); Santa Rosa de Lima (SC); Pitangueiras (PR); Iporã 
(PR); Pato Branco (PR); Lunardelli (PR).

134  Documento analítico sobre os dados relativos à fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União – CGU, relacionada ao 22º Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2006, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Bonito (BA); Potiraguá (BA); Sítio do Mato (BA); Cruz das Almas (BA); Utinga (BA), Novo Hamburgo (RS); Chuvisca (RS); Itatiba do Sul 
(RS); São João da Urtiga (RS); Benjamin Constant do Sul (RS).

135 Documento analítico sobre os dados relativos à fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União – CGU, relacionada ao 22º Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2006, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Iaras (SP); Maracaí (SP); Guatapará (SP); Novais (SP); Itapuí (SP); Pirapora do Bom Jesus (SP); Divino das Laranjeiras (MG); Ninheira (MG); 
Laranjal (MG); Pedra Bonita (MG). 

136 Documento analítico sobre os dados relativos à fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União – CGU, relacionada ao 22º Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2006, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Cruzeiro da Fortaleza - (MG); Ipaba (MG), Antônio Dias (MG); Vitória do Jari (AP); Buritis (RO); Fonte Boa (AM); Aracaju (SE); Casimiro de 
Abreu (RJ); Paraíba do Sul (RJ); Paranaíba (MS).

137 Documento analítico sobre os dados relativos à fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União – CGU, relacionada ao 22º Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2006, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Conceição da Barra (ES); Olho d’Água do Casado (AL); Canabrava do Norte (MT); Nova Guarita (MT); São Miguel do Tocantins (TO); 
Palmeirante (TO); Brejo Grande do Araguaia (PA); Marituba (PA); Sítio Novo (RN); Olho-d’Água do Borges (RN).
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138 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família – Proesf no 
Estado do Acre, nos anos de 2005 e 2006, considerando o alcance das metas pactuadas, os resultados alcançados, e os recursos investidos, a partir 
de relatórios apresentados pelo Município de Rio Branco.

139  Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família – Proesf 
no Estado de Roraima, nos anos de 2005 e 2006, considerando o alcance das metas pactuadas, os resultados alcançados, e os recursos investidos, a 
partir dos relatórios apresentados pelo Município de Boa Vista.

140  Documento Técnico contendo Consolidação Técnica do Relatório de Gestão da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS relativo ao ano de 2008.

141 Documento Técnico contendo Análise Comparativa Parcial entre o Sistema de Gestão Financeira de Contratos e Convênios do Ministério da Saúde – 
Gescon e o Sistema de Financiamento de Contratos e Convênio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Siconv.

142 Documento Técnico contendo Análise Comparativa das Dotações Orçamentárias previstas no Orçamento-Programa da SAS em 2009 destinadas a 
aportar os investimentos a serem realizados pelas Unidades Federadas, via Ação 8535 – Estruturação de Unidades Especializadas em Saúde.

143 Documento Técnico abordando Análise Comparativa das Dotações Orçamentárias previstas no Orçamento-Programa da SAS em 2009, destinadas a 
aportar os investimentos a serem realizados pelas Unidades Federadas, via Ação 8733 – Estruturação da Rede de Atenção às Unidades de Urgência e 
Emergência!.

144 Definição e descrição do protocolo geral de atenção dos Erros Inatos do Metabolismo na política de genética clínica.

145 Definição dos Erros Inatos do Metabolismo a serem incluídos nos protocolos clínicos e definição da metodologia para a elaboração dos protocolos. 

146 Proposta de protocolo clínico para os Erros Inatos do Metabolismo com alteração dos aminoácidos.

147 Elaboração de mailling em meio físico e eletrônico para a comunicação e envio de ofícios-convite a autoridades nacionais, considerando a realização 
do Fórum Global de Trauma na cidade do Rio de Janeiro, sob patrocínio da sede geral em Genebra.

148 Relatório técnico sobre com o desenho dos serviços que compõem a infraestrutura da Hemorrede Pública do estado de Amazonas.

149 Relatório técnico sobre com o desenho dos serviços que compõem a infraestrutura da Hemorrede Pública do estado de Goiás.

150 Relatório técnico sobre com o desenho dos serviços que compõem a infraestrutura da Hemorrede Pública do estado de Mato Grosso.

151 Relatório técnico sobre com o desenho dos serviços que compõem a infraestrutura da Hemorrede Pública do estado de Mato Grosso do Sul.
Relatório técnico sobre com o desenho dos serviços que compõem a infraestrutura da Hemorrede Pública do estado de Pará.

152 Diagnóstico situacional do processo doação transplante no Brasil.

153 Relatório técnico contendo dados gerais sobre o transplante renal no País.

154 Documento técnico contendo levantamento e análise da gestão do hemocentro do estado do Ceará.

155 Documento técnico contendo levantamento e análise da gestão do hemocentro do estado do Alagoas.

156 Documento técnico contendo o estudo e a metodologia da criação do banco de dados para identificação das referências interestaduais na Alta 
Complexidade Interestadual.

157 Análise dos fluxos de referência (ano 2007) nas regiões interestaduais de saúde da Região Norte do Brasil.

158 Relatório técnico contendo análise dos recursos financeiros aplicados na Política de Saúde da Pessoa com Deficiência na Região Nordeste no ano de 
2008.

159 Relatório técnico contendo análise dos recursos financeiros aplicados na Política de Saúde da Pessoa com Deficiência na Região Centro-Oeste no ano 
de 2008.

160 Relatório descritivo contendo listagem e justificativa da escolha de indicadores para subsidiar a construção da metodologia de avaliação da Política 
Nacional de Atenção em Tráumato-Ortopedia, conforme preconizado nos normativos vigentes.

161 Relatório técnico com a explicitação dos Indicadores de Morbidade e Mortalidade na Atenção em Tráumato-Ortopedia, elaborados conforme 
preconizado nos normativos vigentes.

162 Relatório técnico com explicitação de Indicadores relativos ao Perfil da Rede de Ortopedia e Traumatologia, elaborados conforme preconizado nos 
normativos vigentes.

163 Relatório técnico com explicitação de Indicadores relativos ao Perfil de Atendimento realizado nas Unidades de saúde por procedimentos para 
tratamento de doenças e desordens, trauma, doenças congênitas ou ligadas à idade, do sistema músculo-esquelético, em nível abulatorial e 
hospitalar, dentro da Política Nacional de Atenção em Tráumato-Ortopedia, elaborados conforme preconizado nos normativos vigentes.

164 Documento de avaliação estratégica da execução dos recursos de média e alta complexidade nas regiões Norte e Nordeste no exercício de 2007.

165 Documento de avaliação estratégica da execução dos recursos de média e alta complexidade nas regiões Sul e Sudeste no exercício de 2007.

166 Documento de avaliação estratégica da execução dos recursos de média e alta complexidade nos Estados e Distrito Federal no exercício de 2007.

167 Documento de análise estratégica da evolução e tendências da execução dos recursos de média e alta complexidade nas regiões Norte e Sudeste, no 
período de 2003 a 2008.

168 Documento de análise estratégica da evolução e tendências da execução dos recursos de média e alta complexidade nas regiões Nordeste e Sul, no 
período de 2003 a 2008.

169 Relatório técnico contendo Planejamento físico das Unidades de Pronto Atendimento – Relatório técnico contendo levantamento de atividades. 

170 Relatório analítico sobre quantitativo de unidades hospitalares que aderiram a política de reestruturação dos hospitais de ensino na Região Norte, 
considerando os parâmetros estabelecidos na Portaria IM/MS/MEC 2.400/2007.

171 Relatório analítico sobre quantitativo de unidades hospitalares que aderiram a política de reestruturação dos hospitais de ensino na Região Nordeste, 
considerando os parâmetros estabelecidos na Portaria IM/MS/MEC 2.400/2007.



57

UNIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

TC 43 
Nº CONTRATOS

172 Relatório analítico sobre quantitativo de unidades hospitalares que aderiram a política de reestruturação dos hospitais de ensino na Região Centro-
Oeste, considerando os parâmetros estabelecidos na Portaria IM/MS/MEC 2.400/2007.

173 Diagnóstico acerca do desenvolvimento do programa informatizado PRODAE – Sistema de Controle e Acompanhamento de Projeto do Departamento 
de Atenção Especializada, de acordo com as definições da legislação em vigor.

174 Relatório apresentando o sistema informatizado Prodae – Sistema de Controle e Acompanhamento de Projeto do Departamento de Atenção 
Especializada, e suas características como ferramenta utilizada no processo de certificação dos hospitais de ensino no Brasil.

175 Relatório apresentando proposta e sugestão de aprimoramento do sistema informatizado PRODAE – Sistema de Controle e Acompanhamento de 
Projeto do Departamento de Atenção Especializada no módulo de certificação dos hospitais de ensino.

176 Diagnóstico acerca do desenvolvimento da proposta do sistema informatizado Prodae – Sistema de Controle e Acompanhamento de Projeto do 
Departamento de Atenção Especializada, no módulo contratualização dos hospitais de ensino.

177 Relatório apresentando um espelho do sistema demonstrando todas as informações nele contidas e as possibilidades de produtos extraídos do 
sistema informatizado Prodae – Sistema de Controle e Acompanhamento de Projeto do Departamento de Atenção Especializada.

178 Relatório contendo definição de Metodologia para a criação de Banco de Dados de produção dos procedimentos assistenciais área estratégicas 
realizados no âmbito do SUS em 2008.

179 Relatório contendo definição de Metodologia para a criação de Banco de Dados de Produção para facilitar a análise dos procedimentos assistenciais 
realizados na área estratégica de Saúde Auditiva.

180 Relatório contendo definição de Metodologia para a criação de Banco de Dados de Produção para facilitar a análise dos procedimentos assistenciais 
realizados na área estratégica de Saúde Mental.

181 Relatório analítico sobre o I Congresso Brasileiro de Atenção às Urgências e II Congresso da Rede Nacional de Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência/SAMU 192.

182 Documento analítico sobre a Semana Nacional de Atendimento a Desastres.

183 Análise dos resultados das Reuniões do Comitê Gestor Nacional de Atenção às Urgências.

184 Relatório analítico sobre os cursos de Regulação Médica de Urgência ministrados, durante o ano de 2008, às equipes do SAMU 192.

185 Documento contendo Avaliação do plano de ação da Política Nacional de Humanização nos sistemas de saúde da Região Centro-Oeste.

186 Documento contendo Avaliação do plano de ação da Política Nacional de Humanização nos sistemas de saúde da Região Norte.
Documento contendo diretrizes pedagógicas de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do curso de formação de apoiadores da Política Nacional 
de Humanização da Região Norte: marco teórico-conceitual.

187 Documento Técnico contendo análise descritiva da Modalidade de Internação Domiciliar seus critérios e valores na Região Nordeste.

188 Documento Técnico contendo análise dos municípios que apresentam população mínima de 100 mil habitantes no Estado do Ceará, com indicativo 
do valor total do incentivo financeiro, para implementação e funcionamento das equipes.

189 Documento Técnico contendo análise dos municípios que apresentam população mínima de 100 mil habitantes no Estado do Rio Grande do Norte, 
com indicativo do valor total do incentivo financeiro, para implementação e funcionamento das equipes.

190 Diagnóstico da rede de atenção às urgências no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, frente à campanha de combate contra a mortalidade 
infantil na Amazônia Legal.

191 Análise e compatibilização dos procedimentos do Grupo 03 – Procedimento Clínico Subgrupo 03- Tratamento Clínicos (outras especialidades) – 
Forma de Organização 13 – Tratamento de pacientes sob cuidados prolongados da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS com a 
Classificação Internacional de Doenças – CID.

192 Documento técnico contendo o levantamento e a análise de demandas da Controladoria Geral da União – CGU, relacionados ao 26º Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2008, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Buriti de Goiás (GO); Itaguaru (GO); Concórdia (SC); Corupá (SC); Nova Santa Bárbara (PR); Marechal Cândido Rondon (PR); Moreira 
Sales (PR); Campo Formoso (BA); Nova Viçosa (BA); Ibirataia (BA).

193 Documento técnico contendo o levantamento e a análise de demandas da Controladoria Geral da União – CGU, relacionados ao 26º Sorteio 
Público de Municípios no ano de 2008, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto 
aos Municípios: Conceição do Coité (BA); Aramari (BA); São Nicolau (BA); Entre-Ijuís (RS); São Domingos do Sul (RS); Santo Antônio da Patrulha-RS; 
Martinópolis (SP); Nipoã (SP); Itapevi (SP); Rincão (SP).

194 Documento técnico contendo o levantamento e a análise de demandas da Controladoria Geral da União – CGU, relacionados ao 26º Sorteio 
Público de Municípios no ano de 2008, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto 
aos Municípios: Adolfo (SP); Bandeira do Sul (MG); Matias Barbosa (MG); Carmo do Cajuru (MG); Coronel Murta (MG); São José do Jacuri (MG); 
Conselheiro Pena (MG); Ipiaçu (MG); Jordão (AC); Rolim de Moura (RO).

195 Documento técnico contendo o levantamento e a análise de demandas da Controladoria Geral da União – CGU, relacionados ao 26º Sorteio Público 
de Municípios no ano de 2008, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos 
Municípios: Tapauá (AM); Malhador (SE); Iconha (ES); Eldorado (MS); Maricá (RJ); Roteiro (AL); Girau do Ponciano (AL); Pacajá (PA); Bannach (PA); São 
Sebastião da Boa Vista (PA).

196 Documento técnico contendo o levantamento e a análise de demandas da Controladoria Geral da União – CGU, relacionados ao 26º Sorteio 
Público de Municípios do ano de 2008, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto 
aos Municípios: São Salvador do Tocantins (TO); Porto Estrela (MT); São Vicente (RN); Paraú (RN); Jardim de Piranhas (RN); Pesqueira (PE); Ipubi (PE); 
Sanharó (PE); Mucambo (CE); Uruoca (CE). 

197 Revisão técnica da publicação “Diretrizes para a Implantação de complexos Regulados” – Série Pactos pela Saúde – volume 6.
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198 Análise e revisão da Portaria GM nº 3.277, de 22 de dezembro de 2006, que Dispõe sobre a participação complementar dos serviços privados de 
assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

199 Documento contendo o Capítulo I – Configuração – Manual do Módulo Estadual do Sistema de Programação Pactuada e Integrada – SISPPI.

200 Documento contendo o Capítulo II – Recursos Financeiros – Manual do Módulo Estadual do Sistema de Programação Pactuada e Integrada – SISPPI.

201 Documento contendo o Capítulo III – Programação – Manual do Módulo Estadual do Sistema de Programação Pactuada e Integrada – SISPPI.

202 Documento contendo análise dos trabalhos selecionados para a III Mostra Nacional de Saúde da Família, com ênfase na implantação, expansão e 
sustentabilidade do Projeto Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (AMQ) nos municípios brasileiros.

203 Documento analítico do número de marca-passos implantados e do número de cirurgias cardíacas realizadas nos serviços de cardiologia 
credenciados na Região Sul, por intermédio de indicador técnico proposto para acompanhamento da Política Nacional de Cardiologia.

204 Documento analítico do número de marca-passos implantados e do número de cirurgias cardíacas realizadas nos serviços de cardiologia 
credenciados na Região Norte, por intermédio de indicador técnico proposto para o acompanhamento da Política Nacional de Cardiologia.

205 Documento analítico do número de marca-passos implantados e do número de cirurgias cardíacas realizadas nos serviços de cardiologia 
credenciados na Região centro oeste, por intermédio de indicador técnico proposto para o acompanhamento da Política Nacional de Cardiologia.

206 Documento analítico do número de marca-passos implantados e do número de cirurgias cardíacas realizadas nos serviços de cardiologia 
credenciados na Região Nordeste, por intermédio de indicador técnico proposto para o acompanhamento da Política Nacional de Cardiologia.

207 Análise e Avaliação da situação nas capitais do País, na Região Norte, dos estabelecimentos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde – CNES com características potenciais para serem Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de acordo com a normatização em vigor a partir 
de dezembro de 2008.

208 Análise e Avaliação da situação nas capitais do País, na Região Nordeste, dos estabelecimentos cadastrados no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES com características potenciais para serem Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de acordo com a normatização 
em vigor a partir de dezembro de 2008.

209 Análise da Produção Aprovada nos sistemas de Informação do Ministério da Saúde Comparado ao Plano Operativo Anual dos Hospitais Universitários 
da Região Norte do Brasil – Exercício 2008. 

210 Análise da Produção Aprovada nos sistemas de Informação do Ministério da Saúde Comparado ao Plano Operativo Anual dos Hospitais Universitários 
da Região Nordeste do Brasil – Exercício 2008. 

211 Análise da Produção Aprovada nos sistemas de Informação do Ministério da Saúde Comparado ao Plano Operativo Anual dos Hospitais Universitários 
da Região Centro-Oeste do Brasil – Exercício 2008.

212 Documento técnico contendo o instrumento para a formulação dos bancos de consultores.

213 Documento técnico contendo o banco de consultores na área de violência doméstica e sexual.

214 Documento técnico contendo o banco de consultores na área de atenção humanizada a gestação e parto de alto risco.

215 Documento técnico contendo o banco de consultores na área de atenção humanizada à gestação normal e ao parto eutócico.

216 Documento técnico contendo o banco de consultores na área de atenção humanizada ao abortamento.

217 Documento técnico contendo relatório descritivo e analítico dos encontros referente ao Ciclo de Debates sobre as Redes Regionalizadas de Atenção 
à Saúde: desafios do SUS, com base nos temas: – Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde – O Espaço Regional e Políticas Públicas de Saúde: 
Territorialização e Intersetorialidade – Atenção Primária na Saúde – APS como eixo estruturante das redes regionalizadas e integradas de atenção a 
saúde no SUS

218 Documento técnico contendo relatório descritivo e analítico, dados e informações apresentados nos Laboratórios de Inovação na Gestão de Redes 
Integradas de Atenção à Saúde com base no temas: – O Espaço Regional e Políticas Públicas de Saúde: Territorialização e Intersetorialidade – 
Atenção Primária na Saúde – APS como eixo estruturante das redes regionalizadas e integradas de atenção a saúde no SUS – Sistemas Logísticos e 
Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde

219 Diagnóstico situacional dos Hospitais de Pequeno Porte (físico e financeiro) na rede assistencial de saúde dos municípios que aderiram a política no 
Estado da Bahia.

220 Diagnóstico situacional dos Hospitais de Pequeno Porte (físico e financeiro) na rede assistencial de saúde dos municípios que aderiram a política no 
Estado de Sergipe.

221 Diagnóstico situacional dos Hospitais de Pequeno Porte (físico e financeiro) na rede assistencial de saúde dos municípios que aderiram a política no 
Estado de Pernambuco.

222 Relatório contendo diagnóstico situacional das Centrais Estaduais de Regulação de Alta Complexidade – Cerac da Região Norte, compreendendo o 
segundo semestre do ano de 2008 e primeiro semestre do ano de 2009.

223 Relatório contendo diagnóstico situacional das Centrais Estaduais de Regulação de Alta Complexidade – Cerac da Região centro oeste, 
compreendendo o segundo semestre do ano de 2008 e primeiro semestre do ano de 2009.

224 Projeto estabelecido pela União para implantação do componente Hospitalar fixo – Unidade de Pronto Atendimento - UPA e Sala de Estabilização - 
SE para Atenção às Urgências e Emergências no território Brasileiro. 

225 Diagnóstico situacional e analítico de Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, no estado de Minas Gerais, de acordo com a Portaria 
N.1020, de 13 de maio de 2009.

226 Documento Técnico contendo Plano de Desenvolvimento, investimento e orientações para o apoio institucional do Ministério da Saúde a Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride/DF).

227 Documento Técnico contendo plano operativo para a qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS). 
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228 Relatório técnico contendo análise das transferências governamentais destinadas ao custeio da Política de Saúde da Criança e do adolescente na 
Região Nordeste, no ano de 2008.

229 Apresentar relatório do diagnóstico situacional do Serviço de Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Hemominas.

230 Apresentar relatório do diagnóstico situacional do Serviço de Hemoterapia do Estado de Santa Catarina – Hemosc.

231 Apresentar relatório do diagnóstico situacional do Serviço de Hemoterapia do Estado do Espírito Santo – Hemoes.
Apresentar relatório do diagnóstico situacional dos Serviços de Hemoterapia do Estado do Acre e Rondônia – Hemocentro de Rio Branco e 
Hemocentro de Porto Velho.

232 Documento técnico apresentando a legislação estadual vigente e a situação atual do financiamento para a Atenção Básica nos estados da Região 
Sudeste.

233 Documento técnico apresentando a legislação estadual vigente e a situação atual do financiamento para a Atenção Básica nos estados da Região 
Centro-Oeste.

234 Documento técnico apresentando a legislação estadual vigente e a situação atual do financiamento para a Atenção Básica nos estados da Região 
Nordeste.

235 Documento técnico apresentando a legislação estadual vigente e a situação atual do financiamento para a Atenção Básica nos estados da Região 
Norte. 

236 Documento apresentando um painel nacional dos mecanismos de financiamento estadual para a Atenção Básica.

237 Relatório analítico de acompanhamento junto aos Hospitais de Ensino, da Região Sul que apresentaram documentação para Certificação conforme 
Portaria Interministerial MEC/MS nº 2.400, do ano de 2007.

238 Relatório analítico dos Hospitais de Ensino, no estado do Paraná que se encontram certificados, conforme a Portaria Interministerial MEC/MS nº 
2.400, do ano de 2007.

239 Relatório analítico dos Hospitais de Ensino, no estado de Santa Catarina que se submeteram ao Processo de Certificação conforme Portaria 
Interministerial MEC/MS nº 2.400, do ano de 2007, que se encontram certificados e não certificados.

240 Relatório analítico dos Hospitais de Ensino, do estado do Rio Grande do Sul que se encontram certificados conforme Portaria Interministerial MEC/MS 
2.400, do ano de 2007.

241 Relatório analítico dos Hospitais de Ensino que se encontram certificados conforme Portaria Interministerial MEC/MS nº 2.400, do ano de 2007, no 
município de Curitiba e Porto Alegre.
Relatório analítico dos Hospitais de Ensino, da Região Sul que se submeteram ao Processo de Certificação e que se enquadraram conforme Portaria 
Interministerial MEC/MS nº 2.400, do ano de 2007 e que foram certificados.

242 Documento contendo os resultados, por macrorregião, do instrumento: Desenvolvimento da Estratégia Saúde da Família, relacionado às equipes de 
Saúde Bucal, contido na proposta de “Avaliação para a Melhoria da Qualidade da estratégia Saúde da Família”, para o ano de 2007. 

243 Documento contendo as atividades relacionadas à Saúde Bucal presentes na programação da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família. 

244 Documento contendo os trabalhos selecionados para apresentação, relacionados à Saúde Bucal, presentes na programação da III Mostra Nacional de 
Produção em Saúde da Família. 

245 Documento com mapeamento, sistematização e análise da institucionalização das políticas públicas desenvolvidas e executadas pelo Ministério da 
Saúde em Saúde Bucal na Atenção Básica a partir da inserção das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia da Saúde da Família. 

246 Documento contendo as atividades realizadas pelos técnicos do Ministério da Saúde, no monitoramento da estratégia Saúde da Família, na 
macrorregião de Piripiri/PI.

247 Documento técnico contendo relatório analítico da relação dos leitos existentes e a necessidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 
considerando o Plano Diretor de Regionalização e os parâmetros estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria no estado do Amazonas.

248 Documento analítico sobre a proposta de desenvolvimento educacional do Plano de Organização de redes de Atenção à Saúde em microrregiões 
sanitárias, com foco na regulação do acesso.

249 Documento analítico sobre o desenvolvimento, importância e impacto da implantação da regulação do acesso sob a ótica das redes regionalizadas 
de atenção à saúde no Triângulo Mineiro, no Estado de Minas Gerais.

250 Estudo sobre o controle dos procedimentos financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, frequência e valor (em reais), em 
2008, no Brasil.

251 Estudo sobre o controle, do faturamento dos procedimentos da rubrica Terapia Renal Substitutiva, frequência e valor no ano de 2008.

252 Estudo sobre o controle, do faturamento dos procedimentos da rubrica Acompanhamento Pacientes Saúde Mental, frequência e valor no ano de 
2008.

253 Estudo sobre o controle, do faturamento dos procedimentos da rubrica Acompanhamento de Pacientes, frequência e valor no ano de 2008.

254 Estudo sobre o controle, do faturamento dos procedimentos da rubrica Quimio Estratégico, frequência e valor no ano de 2008.

255 Relatório analítico sobre a execução/aplicação dos recursos de investimento transferidos para implantação e/ou implementação de Complexos 
Reguladores nos municípios da macrorregião de Saúde do Estado de Minas Gerais.

256 Relatório analítico sobre a execução/aplicação dos recursos de investimento transferidos para implantação e/ou implementação de Complexos 
Reguladores nos municípios da macrorregião de Saúde do Estado da Bahia.

257 Relatório analítico do processo de regulação no Estado do Piauí e suas respectivas macrorregiões de saúde.

258 Relatório analítico da implantação/implementação do Sistema de Regulação – Sisreg, no Estado de Rondônia.

259 Relatório analítico do processo de regulação dos municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal – 
Ride-DF.
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260 Relatório sobre o processo de cooperação técnica para implementação do Complexo Regulador – módulo internação, no Estado do Pará.

261 Documento contendo proposta de elaboração do manual para os auditores das Centrais Estaduais de Regulação de Alta Complexidade do novo 
Sistema Nacional de Regulação de Alta Complexidade.

262 Documento contendo proposta de elaboração do manual para os médicos reguladores dos Hospitais Consultores do novo Sistema Nacional de 
Regulação de Alta Complexidade.

263  Relatório analítico contendo a consolidação dos dados de produção levantados para avaliação do desempenho dos serviços habilitados pela Política 
Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, por UF, considerando os critérios estabelecidos nas Portarias SAS nº 389 e 429/2008.

264 Relatório analítico contendo a consolidação dos dados de produção levantados para avaliação do desempenho dos serviços habilitados pela Política 
Nacional de Atenção ao Doente Neurológico, por UF, considerando os critérios estabelecidos na Portaria SAS nº 756/2005.

265 Relatório analítico contendo a consolidação dos dados de produção levantados para avaliação do desempenho dos serviços habilitados pela Política 
Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade, por UF, considerando os critérios estabelecidos na Portaria SAS nº 123/2005 para cirurgia 
cardíaca.

266 Relatório analítico contendo a consolidação dos dados de produção levantados para avaliação do desempenho dos serviços habilitados pela Política 
Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade, por UF, considerando os critérios estabelecidos na Portaria SAS nº 123/2005 para 
cardiologia intervencionista, marca-passo e eletro-fisiologia.

267 Relatório analítico contendo a consolidação dos dados de produção levantados para avaliação do desempenho dos serviços habilitados pela Política 
Nacional de Atenção Oncológica, por UF, considerando os critérios estabelecidos na Portaria SAS nº 741/2005 para quimioterapia.
Relatório analítico contendo a consolidação dos dados de produção levantados para avaliação do desempenho dos serviços habilitados pela Política 
Nacional de Atenção Oncológica, por UF, considerando os critérios estabelecidos Portaria SAS nº 741/2005 para cirurgia oncológica. 

268 Contextualização das interfaces entre a Política Nacional de Transplante na área de busca ativa e captação de órgãos e tecidos com a rede hospitalar 
brasileira, considerando o cenário proposto pela Reforma do Sistema da Atenção Hospitalar Brasileira. 

269 Diagnóstico e análise descritiva da participação dos hospitais integrantes da Política Nacional para os Hospitais de Pequeno Porte no processo de 
busca ativa e captação de órgãos e tecidos. 

270 Diagnóstico e análise descritiva da participação dos hospitais de ensino contratualizados, conforme o Programa de Reestruturação e Contratualização 
dos Hospitais de Ensino, no processo de doação de órgãos – busca ativa e captação de órgãos e tecidos.

271 Documento Técnico contendo o histórico dos transplantes ósseos, sua distribuição hospitalar cirúrgica no Brasil (Sistema Único de Saúde) e a 
utilização de tecido ósseo proveniente de banco de tecidos pelos cirurgiões dentistas cadastrados no Sistema Nacional de Transplantes.

272 Documento contendo a revisão da Minuta da Portaria n 2.048 – no quesito Transporte Aeromédico referente à Política Nacional de Atenção às 
Urgências.

273 Documento contendo a ficha técnica e análise dos atributos do indicador Razão de exames citopatológico cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 
anos pela população feminina nesta mesma faixa etária.

274 Documento contendo a ficha técnica e análise dos atributos do indicador Cobertura vacinal por tetravalente em menores de 1 ano de idade.

275 Documento contendo a ficha técnica e análise dos atributos do indicador Taxa de Internação por Acidente Vascular Cerebral.

276 Documento contendo a ficha técnica e análise dos atributos do indicador Cobertura de primeira consulta odontológica programática.

277 Relatório técnico contendo o diagnóstico das Redes de Atenção Oncológica do país com a publicação da Portaria SAS/MS nº 62, de 11 de março de 
2009.

278 Relatório técnico contendo informações sobre a produção dos estabelecimentos de saúde habilitados na área de Oncologia como Unidade de Alta 
complexidade em Oncologia/Unacon e Centro de Alta Complexidade em Oncologia/Cacon, no ano de 2008.

279 Relatório técnico contendo informações sobre a produção dos estabelecimentos de saúde mantidos no sistema DataSUS como Serviços Isolados de 
Quimioterapia e Radioterapia, no ano de 2008.

280 Proposta da tabela de conversão de procedimentos de oncologia, considerando os indicadores de oncologia, a Tabela de Procedimentos do Sistema 
Único de Saúde – SUS, com foco na proposta unificação dos bancos de dados do Sistema de informação

281 Estudo comparativo entre as informações contidas no banco de dados nacional do sistema de informação ambulatorial, referente aos procedimentos 
de diagnóstico por Tomografia, extraídas de diferentes ferramentas: Tabwin e Tabnet, visando subsidiar a unificação dos bancos de dados do Sistema 
de informação

282 Documento técnico contendo proposta de informativo eletrônico sobre os princípios e diretrizes para a implementação das redes regionalizadas de 
atenção à saúde destacando ações e atribuições da Diretoria de Articulação de Redes de Atenção, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde.

283 Documento técnico contendo proposta para reconfiguração do sítio eletrônico da Diretoria de Articulação de Redes de Atenção, da Secretaria de 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

284 Revisão técnica dos manuais de curso à distância para profissionais de laboratório e unidades hemoterápicas: Coleta de Sangue de Doadores e 
Captação de Doadores de Sangue.

285 Levantamento do quantitativo de profissionais capacitados no Sistema dos Cursos à distância para profissionais de laboratório e unidades 
hemoterápicas nos Hemocentros no período de janeiro/dezembro de 2007/Região.

286 Análise descritiva e comparativa da produção dos hospitais públicos no âmbito da Política Nacional de Transplantes no estado de São Paulo.

287 Análise descritiva e comparativa da produção dos hospitais públicos no âmbito da Política Nacional de Transplantes no estado de Minas Gerais.

288 Análise descritiva e comparativa da produção dos hospitais públicos no âmbito da Política Nacional de Transplantes no estado do Rio Grande do Sul.
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289 Relatório contendo o levantamento das publicações legais elaboradas pelo Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas no período 
de 1998 a 2008.

290 Documento descritivo sobre a participação do DAB/SAS/MS nas Oficinas realizadas em 2008 pela Consultoria contratada pela Funasa – Projeto 
VIGISUS para diagnóstico e redirecionamento dos modelos de Gestão, Atenção, Organização, Financiamento e Monitoramento e Avaliação do 
Subsistema de saúde indígena.

291 Relatório sobre a participação do Ministério da Saúde, no período 2008/2009, no processo de renovação do convênio entre a Universidade Federal 
de São Paulo – Unifesp e a Funasa, para execução das ações de saúde indígena no Distrito Sanitário Especial Indígena – Dsei Xingu. 

292 Documento descritivo sobre a criação e resultados do Grupo de Trabalho Coordenado pela Secretaria de Gestão Participativa/MS para a Transferência 
das ações de Saúde Indígena da Funasa para o MS. 

293 Relatório contendo a evolução do reajuste de valor aplicado aos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e 
Medicamentos Especiais (OPM) do Sistema Único Saúde, a partir julho de 1994.

294 Relatório Analítico dos serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde – SUS, existentes nos municípios que compõem a Ride – Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno em conformidade com os parâmetros assistências da Portaria GM nº 1.101/01, em 2007.

295 Relatório Analítico da implantação da Regulação do acesso aos serviços de saúde, nos 22 municípios da Ride – Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno no período de janeiro a dezembro/2007.

296 Relatório Analítico da Programação Pactuada e Integrada estabelecida entre nos 22 municípios da Ride – Região Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno, em 2007.

297 Relatório Analítico da execução programática dos Tetos financeiros no exercício 2007, dos municípios em gestão plena que compõem a Ride – 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno sendo: Buritis e Unaí, do Estado de Minas Gerais; e Formosa, Planaltina e 
Luziânia, do Estado de Goiás.

298 Relatório Analítico da execução programática dos Tetos financeiros no exercício 2007, dos Estados de Minas, Goiás e Distrito Federal que fazem parte 
da Ride – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 

299 Estudo técnico do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e Plano Diretor de Investimento (PDI) do Estado do Piauí, para levantamento do perfil 
existente e das necessidades de investimentos em saúde nos Municípios com mais de 100 000 habitantes.

300 Estudo técnico do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e Plano Diretor de Investimento (PDI) do Estado de Mato Grosso, para levantamento do 
perfil existente e das necessidades de investimentos em saúde nos Municípios com mais de 100 000 habitantes.

301 Estudo técnico do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e Plano Diretor de Investimento (PDI) do Estado do Rio de Janeiro, para levantamento do 
perfil existente e das necessidades de investimentos em saúde nos Municípios com mais de 100 000 habitantes.

302 Estudo técnico do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e Plano Diretor de Investimento (PDI) do Estado de Santa Catarina, para levantamento do 
perfil existente e das necessidades de investimentos em saúde nos Municípios com mais de 100 000 habitantes.

303 Levantamento situacional da assistência em fisioterapia prestada na Palestina abordando parâmetros internacionais.

304 Documento técnico com informações sobre a Assistência Fisioterapêutica no Sistema Único de Saúde, identificando o Modelo de Atenção adotado, as 
normas e legislação vigentes aplicadas e demais aspectos relevantes. 

305 Relatório contendo as estratégias de articulação da SAS/MS com a Palestina, tencionando o fortalecimento da capacidade de resposta de recursos 
humanos em fisioterapia.

306 Descrição geral sobre a Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade implantada no país em 2007 e 2008, 
identificando o Modelo de Atenção adotado, as normas e legislação vigentes aplicadas e demais aspectos relevantes. 

307 Levantamento de projetos/adesão encaminhados Coordenação Geral de Média Complexidade/Departamento de Atenção Especializada/Secretaria de 
Atenção à Saúde/Ministério da Saúde por Unidade Federativa, nas regiões Norte e Centro-Oeste no período de 2007 e 2008. 

308 Levantamento de projetos/adesão encaminhados Coordenação Geral de Média Complexidade/Departamento de Atenção Especializada/Secretaria de 
Atenção à Saúde/Ministério da Saúde por Unidade Federativa, na Região Nordeste no período de 2007 e 2008. 

309 Relatório apresentando o Projeto Olhar Brasil : Introdução, objetivos, diretrizes e portarias.

310 Relatório Técnico sobre a saúde ocular e os principais distúrbios de relação e sua relação com o processo ensino-aprendizagem.

311 Relatório analítico sobre a avaliação da situação atual do processo de adesão dos Municípios ao Projeto Olhar Brasil, por Unidade Federada no ano 
de 2009.

312 Documento Técnico acerca da estrutura organizacional disponível na Hemorrede Pública para planejamento e acompanhamento de convênios 
firmados com o Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, do estado Piauí.

313 Documento Técnico acerca da estrutura organizacional disponível na Hemorrede Pública para planejamento e acompanhamento de convênios 
firmados com o Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, do estado de Alagoas.

314 Relatório analítico sobre a capacidade instalada no que refere ao equipamento do eletrocardiógrafo nos municípios do estado do Amazonas, 
considerando os parâmetros estabelecidos na Portaria GM/MS 1.101/2002 e o Plano Diretor de Regionalização, visando à organização da rede de 
atenção hospitalar.

315 Documento Técnico contendo a avaliação do processo de implementação da Rede de Atenção à Saúde, segundo as diretrizes do Pacto Pela Saúde, na 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride/DF).

316 Documento contendo projeto de informática e a programação da base de dados referente à atualização das modalidades de relatórios do Aplicativo 
Digital do Projeto Avaliação e Monitoramento da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (AMQ).



62

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde OPAS/OMS

TC 43 
Nº CONTRATOS

317 Documento contendo projeto de informática e a programação da base de dados referente à criação de sala virtual de comunicação e 
compartilhamento de arquivos entre os usuários do Aplicativo Digital do Projeto Avaliação e Monitoramento da Qualidade da Estratégia Saúde da 
Família (AMQ).

318 Documento contendo o projeto de informática e a programação da base de dados para criação do Sistema de Gestão de Conteúdo, que tem o 
objetivo de integrar e compartilhar informações de diferentes projetos e ações do Departamento de Atenção Básica.

319 Documento situacional e analítico da rede de atenção a saúde do estado da Amazônia, considerando as políticas e programas prioritários da SAS.

320 Documento situacional e analítico da rede de atenção a saúde do estado do Acre, considerando as políticas e programas prioritários da SAS.

321 Documento situacional e analítico da rede de atenção a saúde do estado de Rondônia, considerando as políticas e programas prioritários da SAS.

322 Documento situacional e analítico da rede de atenção a saúde do estado Roraima, considerando as políticas e programas prioritários da SAS.

323 Documento situacional e analítico da rede de atenção a saúde do estado do Pará, considerando as políticas e programas prioritários da SAS.

324 Relatório técnico, contendo dados relativos às constatações da Controladoria-Geral da União decorrentes da 25ª etapa de fiscalização de municípios, 
referentes às ações e serviços de atenção à saúde executados nos municípios de Xapuri (AC), Teixeirópolis (RO), Carreiro da Várzea (AM), Santana do 
São Francisco (SE), Areal (RJ), Água Clara (MS), Colatina (ES), Pindoba (AL), Coqueiro Seco (AL) e Porto Alegre do Tocantins (TO).

325 Relatório técnico, contendo dados relativos às constatações da Controladoria-Geral da União decorrentes da 25ª etapa de fiscalização de municípios, 
referentes às ações e serviços de atenção à saúde executados nos municípios de São Geraldo do Araguaia (PA), Marabá (PA), São Félix do Xingu (PA), 
Matupá (MT), São Fernando (RN), Baía Formosa (RN), presidente Juscelino (RN), São Caetano (PE), Sairé (PE) e Capoeiras (PE).

326 Relatório técnico de análise da aplicação dos recursos financeiros no programa de Saúde Mental na Região Sul, no exercício 2008

327 Relatório técnico de análise da aplicação dos recursos financeiros no programa de Saúde Mental na Região Sudeste, no exercício 2008.

328 Relatório técnico de análise da aplicação dos recursos financeiros no programa de Saúde Mental na Região Centro-Oeste, no exercício 2008.

329 Relatório técnico de análise da aplicação dos recursos financeiros no programa de Saúde Mental na Região Norte, no exercício 2008.

330 Documento contendo a Avaliação do plano de ação da Política Nacional de Humanização nos sistemas de saúde da Região Sul.

331 Documento contendo a Avaliação do plano de ação da Política Nacional de Humanização no sistema de saúde do Estado de São Paulo.

332 Documento contendo análise de contexto e eixos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação dos cursos de formação de apoiadores da Política 
Nacional de Humanização do Estado de Santa Catarina.

333 Relatório técnico contendo a revisão das ações existentes relacionadas ao Programa Nacional de Triagem Neonatal – PNTN. 

334 Relatório técnico com o levantamento da situação atual da rede de referência em Triagem Neonatal, nas 27 unidades da federação, cadastradas junto 
ao SUS.

335 Relatório analítico dos INDICADORES do Programa Nacional de Triagem Neonatal – PNTN nas Unidades da Federação que estão na Fase I, avaliando 
as possibilidades de habilitação na Fase II. 

336 Documento técnico contendo relatório analítico da relação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva existentes considerando o Plano Diretor de 
Regionalização e os parâmetros estabelecidos na Portaria MS nº 1.101/2002, e a necessidade de leitos para Unidade de Terapia Intensiva no estado 
do Pará.

337 Documento técnico propondo estratégias de organização dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva considerando a rede de atenção hospitalar e o 
Plano Diretor de Regionalização do estado do Pará.

338 Documento técnico contendo relatório analítico da relação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva existentes considerando o Plano Diretor de 
Regionalização e os parâmetros estabelecidos na Portaria MS nº 1.101/2002, e a necessidade de leitos para Unidade de Terapia Intensiva no estado 
do Mato Grosso do Sul.

339 Documento técnico contendo o levantamento e a análise de demandas da Controladoria Geral da União – CGU, relacionados ao 24º Sorteio Público 
de Municípios, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos Municípios: São Luiz 
(RR); Nova União (RO); Careiro (AM); Riachão do Dantas (SE); Barra do Piraí (RJ); Paranhos (MS); Ecoporanga (ES); Campo Alegre (AL); Jequiá da Praia 
(AL); Mateiros (TO).

340 Documento técnico contendo o levantamento e a análise de demandas da Controladoria Geral da União – CGU, relacionados ao 24º Sorteio 
Público de Municípios, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos Municípios: São 
Francisco do Pará (PA); Oeiras do Pará (PA); Paragominas (PA); Nova Bandeirantes (MT); Montanhas (RN); Riachuelo (RN); Martins (RN); Santa Maria 
da Boa Vista (PE); Sirinhaém (PE); Cachoeirinha (PE).

341 Documento técnico contendo o levantamento e a análise de demandas da Controladoria Geral da União – CGU, relacionados ao 24º Sorteio Público 
de Municípios, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos Municípios: Acopiara 
(CE); Acaraú (CE); Lavras da Mangabeira (CE); Nina Rodrigues (MA); Icatu (MA); Cedral (MA); Coronel José Dias (PI); Patos do Piauí (PI); São Lourenço 
do Piauí (PI); Aparecida (PB).

342 Documento técnico contendo o levantamento e a análise de demandas da Controladoria Geral da União – CGU, relacionados ao 24º Sorteio Público 
de Municípios, referentes à Atenção à Saúde, considerando as respectivas legislações pertinentes, especialmente quanto aos Municípios: Bom Sucesso 
(PB); Pirpirituba (PB); Montividiu (GO); Araçu (GO); Rio Fortuna (SC); Treze Tílias (SC); Bandeirantes (PR); Colombo (PR); Farol (PR); Fátima (BA).

343 Relatório analítico da consolidação dos dados de produção do HBDF Hospital de Base do Distrito Federal constantes nos sistemas de informações 
ambulatorial e hospitalar do DataSUS com análise dos indicadores de saúde instituído pela Portaria GM/MS 1.101/02.

344 Relatório analítico da consolidação dos dados de produção do HRAN Hospital Regional da Asa Norte constantes nos sistemas de informações 
ambulatorial e hospitalar do DataSUS com avaliação de alguns parâmetros constantes na Portaria GM/MS 1.101/02. 
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345 Análise descritiva e comparativa da produção do Hospital Universitário Edgard Santos – UFBA contratualizado no âmbito do Programa de 
Reestruturação e Contratualização dos Hospitais de Ensino no SUS (média complexidade, alta complexidade e estratégico), localizado no município 
de Salvador/BA. 

346 Análise descritiva e comparativa da produção da Maternidade Climério de Oliveira – UFBA contratualizado no âmbito do Programa de Reestruturação 
e Contratualização dos Hospitais de Ensino no SUS (média complexidade, alta complexidade e estratégico), localizado no município de Salvador/BA.

347 Análise descritiva e comparativa da produção do Hospital Walter Cantídio – UFCE contratualizado no âmbito do Programa de Reestruturação e 
Contratualização dos Hospitais de Ensino no SUS (média complexidade, alta complexidade e estratégico), localizado no município de Fortaleza/CE.

348 Relatório técnico com informações sobre a avaliação das redes de assistência ao doente neurológico propostas pelos estados da Região Norte.

349 Relatório técnico com informações sobre avaliação das redes de assistência ao doente neurológico propostas pelos estados da Região Nordeste.

350 Relatório técnico com informações sobre avaliação das redes de assistência ao doente neurológico propostas pelos estados da Região Centro-Oeste.

351 Proposta de integração e unificação dos dados de Identificação do Paciente disponíveis nos atuais Instrumentos de Registro do atendimento SUS e 
não SUS.

352 Proposta de Projeto de Unificação dos Instrumentos de registros do Atendimento em Saúde, SUS e não SUS.

353 Relatório descritivo do Modelo de Entidade e Relacionamento Lógico do Módulo de Portarias do Sistema de Informação da Coordenação de 
Programação Assistencial – Siscpa.

354 Relatório analítico da consolidação dos dados de produção do Hospital Universitário Professor Edgard Santos constantes nos sistemas de 
informações ambulatorial e hospitalar do DataSUS com avaliação de alguns parâmetros constantes na Portaria GM/MS 1.101/02.

355 Relatório analítico da consolidação dos dados de produção do Hospital Santa Isabel constantes nos sistemas de informações ambulatorial e 
hospitalar do DataSUS com avaliação de alguns parâmetros constantes na Portaria GM/MS 1.101/02.

356 Relatório Analítico sobre implantação dos Núcleos de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192.

357 Relatório Analítico das atividades realizadas pela área técnica de urgência e emergência, durante o ano de 2008.

358 Documento Analítico baseado na capacitação dos enfermeiros que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 na Região 
Norte, realizado no ano de 2008.

359 Formular proposta de treinamento para as equipes de Enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192, baseando – se na 
legislação vigente.

Nº CARTAS-ACORDO
1 Seminário de Metodologia de Pesquisa em Saúde da População Negra.

TC 44
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2 Documento contendo proposta teórico-metodológica para o Curso em Gestão Participativa no SUS, para gestores e trabalhadores das Secretarias de 

estado de Saúde.

3 Documento contendo levantamento de materiais didáticos científicos existentes e necessários para servirem como base didática para o Curso em 
Gestão Participativa no SUS.

4 Relato das ações de educação em saúde desenvolvidas nos serviços do SUS, nas Secretarias de Estado de saúde.

5 Documento técnico contendo levantamento de dados sobre orçamento e financiamento no Pacto pela Saúde.

6 Documento analítico sobre os dados levantamentos acerca de orçamento e financiamento no Plano Nacional de Saúde.

7 Documento técnico contendo proposta para implementação de orçamento e financiamento no Plano de Aceleração do Crescimento Mais Saúde.

8 Documento contendo proposta de divulgação, trimestral, das atividades da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa.

9 Documento contendo os textos para materiais de divulgação, institucionais da SGEP, para atividades da Saúde/Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa.

10 Relatório técnico sobre o processo de implementação da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no estado do Distrito Federal.

11 Relatório descritivo sobre o Termo de Compromisso de Gestão do Distrito Federal referente ao Plano de Ação da Portaria nº 2.588/2008.

12 Relatório descritivo sobre o perfil da participação e do controle social no Distrito Federal.

13 Documento técnico relatando o processo de transição de estratégia Saúde Indígena da Fundação Nacional de Saúde para o Ministério da Saúde 

14 Documento técnico contendo uma avaliação da situação dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena.

15 Planejamento Editorial do Painel de Indicadores do SUS.

16 Documento contendo material redigido, adequado e editado, sobre “Promoção da Saúde”, para o Painel de Indicadores do SUS.

17 Documento contendo proposta de construção de uma metodologia de avaliação do uso das funcionalidades do sistema OuvidorSUS no nível I pelas 
ouvidorias descentralizadas, com o intuito de finalização do monitoramento realizado pelo Departamento de ouvidoria Geral do SUS.

18 Documento contendo atualização do Termo de Cooperação Técnica, para formalizar a execução do processo de descentralização do sistema 
OuvidorSUS nível I.

19 Documento contendo análise da situação da implantação das ouvidorias de saúde nas capitais, a fim de possibilitar a avaliação gerencial do Doges.
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20 Documento contendo a história do movimento social LGBT; a pluralidade do movimento social; problematizar conceitos como práticas sexuais, 

orientação sexual e identidade de gênero; a participação de LGBT nos espaços de pactuação com a gestão; as ONG e suas vicissitudes; a contrução 
de uma Política Nacional de Saúde Integral de LGBT; apontar como as ações em saúde podem contribuir para a redução do estigma e do preconceito 
contra LGBT, para a ampliação da cidadania e da consciência sanitária; discutir a questão da violência homofóbica, lesbofóbica e tranfóbica, como 
determinante social da saúde. Em relação a política, especificar a lesgilação que garante a utilização do nome social no SUS (Carta dos Direitos dos 
Usuários da Saúde) e os Planos de Enfrentamento da Epidemia de AIDS e outras DST, portarias, normas, etc.

21 Documento técnico sobre a saúde da mulher, com ênfase na participação e controle social direcionado aos conselheiros de saúde.

22 Relatório executivo contendo o projeto de desenvolvimento do sistema de software de apoio à elaboração dos relatórios anuais de gestão do SUS.

23 Documento técnico com proposta de sistematização das informações repassadas ao Ministério da Saúde, dos Relatórios de Gestão Estaduais e 
Municipais, referente ao ano-base de 2007, aprovados nos respectivos Conselhos de Saúde, para divulgação.

24 Documento técnico com proposta de projeto-piloto para o processo de implementação do aplicativo para subsidiar a construção do Relatório de 
Gestão, no âmbito das esferas de gestão.

25 Contratação empresa especializada em serviço de impressão do “Painel de Indicadores do SUS nº 6, Volume IV – temático – Promoção da Saúde”.

26 Reimpressão da publicação “Painel de Indicadores do SUS nº 4 – Temático 15 anos de Saúde da familia – Volume II” 

27 Documento de análise política e estratégica do relatório do Seminário de Diversidade dos Sujeitos e Igualdade de Direito no SUS.

28 Documento contendo recomendações para educação em saúde de Lésbicas, Gays, bissexuais, Travestis- LGBT para conselheiros de saúde e 
movimentos sociais.

29 Relatório quantitativo dos projetos de pesquisa com seres humanos envolvendo pesquisas em genética humana avaliados pela Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep/CNS/MS) durante o período de 2006 a 2008.

30 Documento técnico contendo levantamento dos motivos de devolução dos protocolos de pesquisa da área de genética humana – quando se 
identifica, durante a análise preliminar do protocolo, a ausência de documentos imprescindíveis para a construção do protocolo e devida análise 
ética, não havendo a emissão de parecer conclusivo – após análise documental durante o ano de 2008. 

31 Relatório contendo levantamentos das pendências dos projetos de pesquisa em seres humanos envolvendo genética humana – quando se identifca 
determinado problema, que deve ser respondido pelo pesquisador, cuja ausência de eslcarecimento poderá vir a se constituir de óbice ético para a 
realização da pesquisa – analisados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep/CNS/MS).

32 Serviço de confecção de 100 unidades de cada material, conforme especificações abaixo:
Pastas: Pastas de poliéster 600 plastificado, medindo L37,0/H27,0/P9,0, bolso interno, bolsos externos, alça de mão, alça de ombro, fechos em zíper, 
com gravação em silk-screen da logomarca do evento e divisórias internas.
Canetas: Com clipe e gravação em silk-screen da logomarca do evento em quatro cores.
Crachás: Crachás e porta-crachá transparente, com cordoné de nylon na cor branca nas medidas de 15cm X 18cm e aplicação da logomarca do 
evento.
Certificados: Certificados nas medidas 29,7 X 21cm em papel reciclado de 230 gramas/m2 e aplicação da logomarca do evento.

33 Documento descritivo sobre os impactos ocorridos, quanto a Portaria 90-GM de 17 de janeiro de 2008 que atualiza o qualitativo populacional das 
comunidades quilombolas, a respeito do aumento de tetos da Equipes de Saúde da Família – ESF e Equipes de Saúde Bucal.

34 Documento técnico contendo a seleção dos documentos a serem discutidos na Oficina sobre Formação de Cuidadores de Idosos e relatório contendo 
as conclusões da Oficina a serem votadas no Conselho Nacional de Saúde.

35 Documento técnico contendo a seleção dos documentos a serem discutidos no Seminário sobre Alimentação e Nutrição do Conselho Nacional de 
Saúde.

36 Documento técnico contendo a seleção dos documentos a serem discutidos no Seminário sobre Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde.

37 Documento técnico contendo a seleção dos documentos a serem discutidos no Seminário sobre Vigilância Sanitária do Conselho Nacional de Saúde.

38 Pesquisa e seleção de material e de dados sobre as diretrizes da Saúde de Adolescente e de Jovens, voltada para a produção de livreto direcionado a 
formação dos conselhos de Saúde.

39 Pesquisa e seleção de material e de dados sobre as a Política de Saúde do Homem, voltada para a produção de livreto direcionado a formação dos 
conselhos de Saúde.

40 Contratação de serviço de impressão da “Revista Tempus Actas Gestão Participativa e Controle Social”

41 Serviço de Confecção de 3 Banners de 0,80 X 1,20 para apresentação das ações realizadas pelo DOGES, impressão em lona vinílica, montagem e 
desmontagem em suporte fixo (tripé) e acabamento especial. 2 com layouts iguais e 1 com layout diferente conforme artes encaminhadas

42 Documento técnico contendo avaliação de acessibilidade do site do controle social (página eletrônica do Conselho Nacioanl de Saúde – CNS)

43 Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento da Comunicação e Informação para o Controle Social no SUS.

44 Documento técnico contendo levantamento de dados sobre as experiências de Comunicação e Informação dos Conselhos Estaduais e Municipais de 
Saúde.

45 Documento técnico contendo a proposta de atualização do Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde.

46 Relatório descritivo sobre atividades desenvolvidas pelo Projeto: “Participação e Controle Social em Saúde do Trabalhador”, em articulação com a 
Universidade Federal da Bahia.

47 Documento técnico contendo a agenda do Grupo da Terra em 2009.

48 Documento técnico contendo exemplo de atividades de educação em saúde: A bagagem das mulheres da floresta no exercício do direito à saúde das 
famílias extrativistas da Amazônia Legal.

49 Desenvolvimento de sistemas para inscrição de seminários promovidos pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, acessível pela internet.
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50 Relatório descritivo do Seminário de Gestão Estratégica e Participativa – Fortalecimento da Gestão do SUS, no Estado do Amazonas.

51 Documento contendo relatório analítico do monitoramento da execução do projeto-piloto de implementação do sistema OuvidorSUS na Secretaria de 
Saúde da Bahia, para otimização e qualificação dos processos de trabalho daquela Secretaria. 

52 Documento contendo diagnóstico do acesso ao nível I do sistema informatizado OuvidorSUS pelas Secretarias de Saúde, para análise gerencial do 
Doges.

53 Documento contendo relatório crítico sobre a execução dos projetos pilotos de implementação do OuvidorSUS, para qualificar o Doges no processo 
de descentralização do sistema informatizado nas demais Ouvidorias do Sistema Único de Saúde.

54 Documento técnico contendo análise da execução orçamentária do Ministério da Saúde relativa ao fechamento do exercício de 2008 e o 
cumprimento da EC29 (com destaque para os Restos a Pagar).

55 Documento Técnico contendo análise do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2010 em âmbito federal à luz da execução 
orçamentária recente e das proposições do Conselho Nacional de Saúde

56 Documento Técnico contendo análise do projeto de Lei do Plano Plurianual 20 10-2013 em âmbito federal à luz da execução orçamentária recente e 
das proposições do Conselho Nacional de Saúde. 

57 Documento técnico sobre o processo de implantação da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no Estado de Roraima.

58 Documento contendo a proposta de implantação e de acompanhamento da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS no estado 
do Paraná.

59 Documento contendo o relatório do processo de implantação do Programa de Inclusão Digital da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa para 
Conselheiros de Saúde na Região Sul.

60 Documento contendo a proposta de diretrizes e estratégias para a implantação de projetos de educação em saúde nos serviços do SUS nos 
municípios incluídos nos territórios de Cidadania.

61 Documento contendo proposta de metodologia para elaboração de relatórios gerenciais temáticos, com enfoque nas necessidades apresentadas 
pelas áreas do Ministério da Saúde.

62 Documento contendo proposta de metodologia para elaboração de relatórios gerenciais regionais, com enfoque nos estados e municípios que 
recebem demandas do Doges.

63 Relatório quantitativo dos projetos de pesquisa em seres humanos envolvendo populações indígenas aprovados – quando não se identifica qualquer 
óbice ético para a realização da pesquisa – pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – Conep, no período de 1998 a 2008.

64 Relatório quantitativo dos projetos de pesquisa em seres hummanos envolvendo populações indígenas pendentes – quando se identifica 
determinado problema, que deve ser respondido pelo pesquisador, cuja ausência de esclarecimento poderá vir a se constituir óbice ético para a 
realização da pesquisa, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa -Conep, no período de 1998 a 2008.

65 Proposta metodológica para análise das responsabilidades dos Termos de Compromisso de gestão, relacionadas aos componentes da Política 
Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS, com a definição dos indicadores.

66 Relatório técnico sobre a importância de desenvolvimento de uma ferramenta eletrônica para construção do relatório de gestão, como fonte de 
informação para avaliação da gestão do SUS, nas esferas estadual e municipal.

67 Proposta metodológica de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde para conselheiros de saúde.

68 Análise dos indicadores do Programa “Mais Saúde: direito de todos”, vinculado às ações do Departamento de Monitoramento e Avaliação da Gestão 
do SUS.

69 Relatório Descritivo sobre a elaboração de proposta de parceria entre a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa/Ministério da saúde – 
Fundação Nacioanl de Saúde – Funasa e Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde, para ações de saúde nos territórios da Cidadania 
referentes às Comunidades Quilombolas.

70 Documento contendo estudos de caso que elucide os motivos da não implementação, pelas Secretarias Municipais de Saúde, da Estratégia Saúde 
da Família (ESF) nas Comunidades Quilombolas de um município que pode receber incentivo para custeio da ESF em quilombos e assentamentos, 
segundo o estabelecido na Portaria GM/MS nº 648/2006; Portaria GM/MS nº 822/2006 e Portaria GM/MS nº 90/2008.

71 Copiagem, rotulagem (na própria mídia) e embalagem de 10.000 DVD´s “ Políticas de Saúde no Brasil”.

72 Relatório descritivo contendo proposta de avaliação e proposição de estratégia de comunicação para a Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa – SGEP.

73 Documento contendo os textos jornalísticos inseridos na página da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, no Portal do MS, para atender o 
Ministério da Saúde e a sociedade.

74 Relatório descritivo contendo análise do conteúdo dos informativos eletrônicos da SGEP do 1º semestre/2009.

75 Documento contendo proposta de mudança para a página eletrônica da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, a fim de operacionalizar sua 
inserção no novo portal do Ministério da Saúde, contribuindo com a transparência e participação da gestão pública, no Sistema Único de Saúde.

76 Documento contendo proposta de criação da área eletrônica do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena, no portal do Ministério da Saúde, na página 
da SGEP.

77 Documento contendo relatório descritivo do projeto de criação da página eletrônica dos Seminários Estaduais de Gestão Estratégica e Participativa 
para ser inserido no novo portal do Ministério da Saúde/SGEP.

78 Relatório técnico da III Oficina de sistematização teórico-metodológica dos estudos sobre Conferência de Saúde.

79 Documento contendo proposta de aperfeiçoamento e adequação do instrumento de consolidação da informação e monitoramento dos projetos 
vinculados à gestão estratégica e participativa – Sisgep, do Sistema Único de Saúde.
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80 Documento contendo proposta de readequação e expansão do instrumento de consolidação da informação, monitoramento e avaliação da 

implementação do Pacto Pela Saúde e da Política Participativa SUS, denominado Simpacto.

81 Documento contendo a proposta de construção de ambiente virtual no âmbito do Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS.

82 Relatório quantitativo dos projetos de pesquisa com seres humanos envolvendo pesquisas em cooperação estrangeira avaliados pella Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep/CNS/MS) durante o período de 2007.

83 Documento contendo a análise da composição dos Conselhos Municipais de Saúde da Região Sul conforme as diretrizes da Resolução nº 333 do 
Conselho Nacional de Saúde.

84 Documento contendo a análise da composição dos Conselhos Municipais de Saúde da Região Norte conforme as diretrizes da Resolução nº 333 do 
Conselho Nacional de Saúde.

85 Documento contendo a análise da composição dos Conselhos Municipais de Saúde da Região Centro-Oeste conforme as diretrizes da Resolução nº 
333 do Conselho Nacional de Saúde.

86 Relatório de Gestão do 44° Termo de Cooperação Técnica- OPAS e Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa para apoiar a 
implementação da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS e Relatório de Gestão do 23° Termo de Cooperação Técnica -OPAS e 
Conselho Nacional de Saúde para o fortalecimento de mecanismos de controle social no SUS.

87 Documento contendo síntese e análise da documentação e movimentação dos recursos oriundos da implantação da Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa, em 26 Unidades Federadas.

88 Relatório dos processos de execução e operacionalização físico/financeira dos departamentos DAGEP e DOGES e as metodologias adotadas para 
controle e gerenciamento dos recursos de convênios referentes aos anos de 2004 a 2008, atualizados até junho de 2009.

89 Relatório contendo levantamento de dados e posterior análise da aplicação de recursos financeiros em saúde, tendo como base o atendimento da EC 
29, no Estado do Rio Grande do Sul.

90 Relatório contendo levantamento de dados e posterior análise da aplicação de recursos financeiros em saúde, tendo como base o atendimento da EC 
29, no Estado de Mato Grosso.

91 Documento contendo proposta de elaboração do Plano Operativo da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais – LGBT.

92 Documento contendo quadro demostrativo e análise das ações de apoio a gestão participativa e controle social assim como as ações de apoio 
à educação popular e mobilização social previstas nos Planos de Ação dos Estados executadas com recursos repassados para implementação da 
Política de Gestão Estratégica e Participativa, regulamentados pelas Portarias GM Nº 3060/2007 e 2588/2008.

93 Documento contendo a sistematização da produção de conhecimentos sobre Comunidades de Etnia Cigana.

94 Documento contendo o levantamento e a caracterização das publicações da Secretaria de Gestão Estratégica no ano de 2008

95 Documento contendo a descrição das condições de Vida de uma Comunidade Cigana no Centro-Oeste.

96 Documento contendo os conceitos, metodologias e proposta de diretrizes para educação em saúde nos serviços.

97 Documento técnico para o público infantil sobre os direitos à saúde.

98 Documento contendo a proposta de conteúdos para a formação de profissionais na área de educação em saúde.

99 Resumo indicativo dos trabalhos técnicos elaborados no primeiro semestre de 2008, pelos prestadores de serviços da Secretaria de Gestão 
Estratégica Participativa.

100 Resumo indicativo dos trabalhos técnicos elaborados no segundo semestre de 2008 pelos prestadores de serviços da Secretaria de Gestão Estratégica 
Participativa.

101 Documento técnico contendo informações estratégica para o monitoramento e avaliação da Política ParticipaSUS, nos municípios que integram os 
Territórios da Cidadania do Estado de Pernambuco.

102 Relatório analítico das atividades de monitoramento e avaliação da gestão do SUS desenvolvidas pelos Estados de Pernambuco e Paraíba.

103 Documento técnico contendo sistematização de publicações do Painel de Indicadores do SUS nº 4 – temático da Família – VII – 15 anos para ser 
apresentado nos países de língua espanhola.

104 Documento técnico contendo sistematização de publicação da Política de Gestão Estratégica e Participativa para ser apresentado nos países de 
lingua espanhola.

105 Documento técnico contendo sistematização de publicações do Painel de Indicadores do SUS nº 4 – temático da Família – VII – 15 anos para ser 
apresentado nos países de língua inglesa.

106 Documento técnico contendo sistematização de publicações do Painel de Indicadores do SUS – nº 5 – Temático – Prevenção de Violências e Cultura 
da Paz – V.III – para ser apresentado nos países de língua inglesa.

107 Documento técnico contendo sistematização de publicações do Painel de Indicadores do SUS – nº – Temático – Prevenção de Violências e Cultura da 
Paz – V.III – para ser apresentado nos países de língua espanhola.

108 Documento técnico contendo estudo sobre a gestão do SUS no estado do Acre, com foco na ParticipaSUS.

109 Documento técnico contendo informações sobre o perfil dos conselhos de Saúde do estado do Acre, a partir do banco de informação do 
ParticipanetSUS.

110 Documento técnico contendo levantamento das organizações do Movimento Social do estado do Acre, para análise de sua inserção em processos de 
mobilização em defesa do Direito a Saúde.

111 Documento técnico contendo análise do relatório da última Conferência Estadual de Saúde do estado do Acre, visando conhecer as diretrizes políticas 
apontadas e as estartégias a serem adotadas para implementação dessas.
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112 Relatório técnico sobre o processo de implementação da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no Estado de Pernambuco.

113 Documento síntese das atividades desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, relacionado com a temática de saúde das populações do campo e da 
floresta no âmbito dos Territórios de Cidadania.

114 Relatório técnico sobre o seminário de divulgação da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta.

115 Documento contendo proposta de indicadores para seleção de municípios com mais de 100 mil habitantes para descentralização de Ouvidoria do 
SUS, conforme metas estabelecidas no Mais Saúde.

116 Documento contendo diagnóstico das ouvidorias do SUS nas 26 capitais (Região Metropolitanas) e Distrito Federal.

117 Documentos contendo sistematização dos encaminhamentos do I Seminário do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS.

118 Documento técnico contendo sistematização, organização e análise da lesgilação referente à Saúde Indígena a partir da criação do Subsitema.

119 Documento técnico contendo resumo executivo e relatórios dos trabalhos desenvolvidos nas reuniões do GT, instituído pelas Portarias 3034/GAB/MS 
e 3035/GAB/MS

120 Relatório final do Seminário Rodas de Conversas – Conexão de Saberes e Práticas Populares em Saúde no Entorno/DF.

121 Documento contendo análise das ações de responsabilidade do Departamento de Apoio à Gestão Participativa – DAGEP no Plano Nacional da 
Dengue, em específico, do componente Comunicação e Mobilização.

122 Relatório técnico sobre contendo o levantamento histórico da participação LGBT na composição do Conselho Nacional de Saúde.

123 Documento técnico contendo informações referentes à implementação e o funcionamento da Comissão Intersetorial de Saúde de LGBT no Conselho 
Nacional de Saúde.

124 Documento técnico sobre a atuação da representação da população LGBT no Conselho Nacional de Saúde a partir da titularidade conquistada nas 
eleições do CNS no ano de 2006.

125 Relatório técnico com a experiência do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – Cosems/SP, no processo de 
implementação do Pacto pela Saúde.

126 Relatório analítico contendo processo de construção, desenvolvimento, impacto e encaminhamentos do Seminário Saúde, Cultura e Demogracia 
ocorrido no Fórum Social Mundial 2009, apoiado pela SCEP.

127 Relatório técnico do lançamento da campanha “SUS Patrimônio da Humanidade” (Brasília-DF) e das atividades da campanha realizadas nos Estados 
do Ceará e Maranhão.

128 Documento contendo o processo de discussão e construção da proposta de Portaria para implementação do Comitê Nacional de Apoio a Educação 
Popular no SUS.

129 Documento contendo a sistematização do processo de implementação do Comitê da Conferência dos Sistemas Universais de Saúde.

130 Documento contendo diagnóstico da recepção, encaminhamento e resposta, pela Ouvidoria Geral do SUS, às demandas das áreas técnicas do 
Ministério da Saúde, no ano de 2008 e primeiro trimestre de 2009

131 Documento contendo proposta de metodologia para capacitação dos profissionais que atuam no processo de análise e tratamento de demandas.

132 Documento técnico com proposta de material referente à estratégia de Apoio Integrado à Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, a 
partir de documentação produzida desde a sua implementação

133 Documento técnico contendo proposta de conteúdo e metodologia para a educação permanente dos apoiadores, tutores e demais atores pertinentes 
ao processo do apoio integrado à Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa,

134 Documento técnico com proposta de metodologia em monitoramento e avaliação da gestão do SUS, para a educação permanente de trabalhadores, 
gestores e controle social.

135 Documento técnico contendo proposta de organização das informações do Departamento de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, para 
divulgação de suas atividades a gestores, técnicos e trabalhadores de saúde.

136 Documento técnico contendo a análise da implementação da Política Nacioanl de Gestão Estratégica e Participativa no estado do Mato Grosso do 
Sul.

137 Documento técnico contendo proposta de Manual Operacional do Sistema de Informações sobre os Conselhos de Saúde – ParticipanetSUS.

138 Documento técnico contendo levantamento de dados sobre Comunicação e Informação em Saúde no Plano de Aceleração do Crescimento – Mais 
Saúde.

139 Documento analítico com sugestão do portal dos Usuários do SUS, proposta inserida no PAC – Mais Saúde, a ser implementado em 2009.

140 Documento técnico propondo metodologia de monitoramento da Comunicação e informação em relação ao Pacto pela saúde e ao Plano Nacional de 
saúde.

141 Relatório síntese da Oficina do IBGE/MS/MMA – Rio de Janeiro referente ao levantamento e análise de informações sobre as populações do campo e 
da floresta.

142 Documento síntese referente à revisão bibliográfica atualizada do período 2003 a 2008, sobre o tema saúde das populações do campo e da floresta.

143 Relatório técnico sobre as experiências em saúde de populações em situação de vulnerabilidade.

144 Documento contendo proposta de capacitação para os profissionais das Ouvidorias do SUS, para qualificação do serviço de Ouvidoria nessas em 
âmbito nacional.

145 Documento contendo proposta de conteúdo para capacitação técnica dos profissionais que utilizarão o sistema informatizado OuvidorSUS no nível II 
de Acesso.

146 Documento contendo atualização e revisão dos Manuais: “Capacitação da Sub-rede”, “Perfil Administrador” e “Perfil Técnico-Especializado”, dos 
trabalhos referentes ao uso do sistema informatizado OuvidorSUS.
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147 Relatório apresentando dados sobre a participação dos representantes de usuários em Comitês de Ética em Pesquisa, em termos qualitativos.

148 Documento de análise comparativa entre estratégias de capacitação de usuários implementadas pelo controle social no SUS que ofereça subsídios 
para uma metodologia de capacitação dos usuários do Sistema CEP/Conep.

149 Relatório técnico-analítico sobre a relevância do Sistema de Planejamento, Orçamento e Monitoramento das ações do Sistema Único de Saúde para o 
Programa Mais Saúde.

150 Documento contendo apostila com conteúdo do componente de educação, comunicação e mobilização social do Programa Nacioanl de Combate a 
Dengue – PNCD, a ser utilizada na capacitação dos apoiadores da Política de Nacional Gestão Estratégica e Participativa – PNGEP nos estados.

151 Documento contendo análise comparativa entre os compromissos realizados e não realizados do Termo de Compromisso de Gestão Estadual – TCGE 
e as ações propostas no plano de aplicação dos recursos da Portaria 3060/07, no componente da gestão participativa em todos os estados.

152 Documento contendo análise e consolidação das metodologias utilizadas pela gestão municipal, para efetivação do Eixo de Ações Integrada de 
Educação, Comunicação e Mobilização Social em cinco capitais de regiões prioritárias no ano de 2008.

153 Documento contendo análise da implementação da Política de Saúde Integral da População Negra no período de janeiro a julho de 2009, em seis 
SES de estados prioritários, a partir da estratégia de apoio integrado à Política de Nacional Gestão Estratégica e Participativa.

154 Documento contendo relatório do Encontro de Avalização de Planejamento da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa – Exercício 1º semestre 
de 2009.

155 Documento contendo atualização do Manual de tipificação do sistema informatizado OuvidorSUS, para padronização da linguagem entre as 
Ouvidorias em âmbito nacional.

156 Documento contendo relatório de monitoramento da tipificação de demandas realizadas pelos técnicos do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, 
para qualificação do trabalho executado pelos profissionais de Departamento.

157 Documento contendo proposta de conteúdo para capacitação técnica dos profissionais que utilizarão o sistema informatizado OuvidorSUS no nível I 
de Acesso.

158 Documento com proposição de capacitação permanente dos técnico que atuam no Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, para padronização e 
aperfeiçoamento do processo de análise e tratamento das demandas oriundas dos usuários do SUS.

159 Documento técnico contendo informações sobre: histórico de construção da PNSIPCF (Política Nacional de Saúde Integral da População do Campo 
e da Floresta) (com destaque a forma participativa adotada), caracterização da situação de saúde do grupo populacional (aliada aos determinantes 
e condicionantes envolvidos); indicadores de morbidade e mortalidade, princípios, objetivos, principais metas ou estratégias e operacionalização e 
as atribuições de cada ente federado na implantação da PNSIPCF (Política Nacional de Saúde Integral da População do Campo e da Floresta) (com 
destaque a forma participativa adotada); principais demandas e desafios ao SUS apresentados por esse segmento; fomento à participação social, 
apresentando os espaços de controle social existentes e estratégias de ação e mobilização. 

Nº CARTAS-ACORDO
1 60º Congresso Brasileiro de Enfermagem – CBEn (Minascentro – Belo Horizonte – MG)

2 “Avaliação de Conferências de Saúde” Acompanhamento, Sistematização e Elaboração de Resultados Gerais a partir das experiências estaduais.

3 II Congresso Nacional do MOPS

4 I Encontro Nacional de Farmacêuticos Conselheiros de Saúde.

5 “Seminário Saúde, Cultura e Democracia no Fórum Social Mundial – Espaço de Saúde”.

TC 45
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6 Relatório contendo levantamento de informações existentes no Banco de Preços em Saúde – BPS sobre itens da lista CATMAT/BPS, atualizando os 

itens inativos no CATMAT. 

7 Relatório contendo revisão das unidades de fornecimento de medicamentos registrados no Banco de Preços em Saúde – BPS, de interesse do sistema 
de gestão de convênios (Gescon) e dos proponentes de projetos ao Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. 

8 Relatório contendo estudo de evolução da informação do mercado de medicamentos da assistência farmacêutica básica (série histórica de preços), 
realizada pelos diversos entes federados nos últimos dois anos.

9 Relatório preliminar contendo levantamento e atualização de informações sobre os medicamentos que fazem parte dos programas do Ministério da 
Saúde.

10 Relatório contendo informações sobre os 10 medicamentos de maior volume financeiro e sua importância na alimentação do Banco de Preços em 
Saúde – BPS.

11 Documento analítico dos gastos nacionais nos Laboratórios Federais de 2000 a 2007.

12 Documento analítico dos gastos nacionais na indústria farmacêutica com medicamentos no ano de 2008. 

13 Documento analítico dos gastos estaduais com medicamentos no ano de 2008.

14 Documento analítico dos gastos estaduais com material médico, hospitalar, odontológico e laboratorial no ano de 2008.

15 Documento técnico contendo a estatística de importação e exportação dos medicamentos contemplados na Lista de Exceções à TEC – Tarifa Externa 
Comum, no ano de 2008.

16 Documento técnico contendo as atualizações da Lista de Exceções à TEC – Tarifa Externa Comum de Medicamentos, no ano de 2009.VII: Documento 
técnico contendo o cálculo da renúncia fiscal, por parte da indústria farmacêutica, nas Unidades da Federação no ano de 2008.
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17 Documento técnico estabelecendo a correlação entre os códigos Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM utilizados pela Secex para importação 

de drogas e medicamentos e os códigos BR utilizados pelo SIASG para compras públicas.

18 Documento técnico estabelecendo a correlação entre os códigos Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM utilizados pela Secex para importação 
de farmoquímicos e os códigos BR utilizados pelo SIASG para compras públicas.

19 Documento técnico estabelecendo a correlação entre os códigos Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM utilizados pela Secex para importação 
de medicamentos para uso veterinário, gases medicinais e inseticidas e os códigos BR utilizados pelo SIASG para compras públicas.

20 Documento técnico estabelecendo a correlação entre os códigos Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM utilizados pela Secex para importação 
de equipamento e material odontológico e os códigos BR utilizados pelo SIASG para compras públicas.

21 Documento técnico estabelecendo a correlação entre os códigos Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM utilizados pela Secex para importação 
de material de radiologia, laboratório e testes de diagnóstico e os códigos BR utilizados pelo SIASG para compras públicas.

22 Relatório detalhado sobre o processo de migração de dados do antigo sistema BPS para o novo sistema, incluindo os ferramentais acessórios para 
possibilitar a migração das informações. 

23 Relatório contendo proposta de melhoria no novo sistema Banco de Preços Saúde, mediante o desenvolvimento de um novo Módulo que possibilita o 
usuário, na hora de informar suas compras no sistema, possa diferenciar a compra realizada de forma administrativa ou por ação judicial, permitindo 
as instituições avaliarem os gastos realizados em ambas as formas de aquisição.

24 Relatório contendo análise dos documentos iniciais que serviram de base para o desenvolvimento do novo BPS, apresentando a reestruturação e a 
atualização dos mesmos, de acordo com as mudanças ocorridas durante o processo.

25 Relatório contendo a seleção dos documentos para criação da memória digital do Banco de Preços em Saúde, visando à disponibilização dos 
referidos documentos na Biblioteca Virtual de Saúde – BVS. 

26 Documento contendo proposta de material de divulgação do evento comemorativo dos Dez Anos do BPS, tais como folders, cartazes, banners para 
Web e marcadores de livros.

27 Relatório contendo proposta de criação de um boletim informativo eletrônico, para divulgação mensal de estudos, notícias, trabalhos realizados e 
outras informações sobre o BPS. 

28 Relatório contendo proposta de criação de um Guia Referencial de Preços na área da saúde, em meio eletrônico, que será disponibilizado aos 
usuários do sistema BPS.

29 Relatório técnico contendo a verificação da consistência dos dados de produção ambulatorial e hospitalar (análise por Unidade da Federação).

30 Relatório técnico contendo a verificação da consistência dos dados de produção ambulatorial e hospitalar tendo como base os municípios brasileiros.

31 Relatório técnico contendo a discriminação do gasto público federal em saúde por produto (internação, consulta, exames e outros).

32  Relatório técnico contendo sistematização de informações acerca do gasto público em saúde (modalidades, executores, transferências etc.) para 
composição da Conta Satélite da Saúde.

33 Diagnóstico dos municípios que não realizaram o procedimento de autenticação de responsáveis pela transmissão de dados referentes aos sistemas 
anuais de 2004 a 2007.

34 Elaboração de “script” para atendimento das dúvidas de estados e municípios no preenchimento do Siops, para ser seguido pela equipe responsável 
pelo Siops – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde.

35 Elaboração de roteiro para a execução da análise de balanços estaduais pela equipe responsável pelo Siops.

36 Levantamento da capacidade de arrecadação de impostos pelos municípios brasileiros, no período de 2002 a 2007, por análise do seguinte indicador 
do Siops: participação da Receita de Impostos na Receita Total do Município.

37 Levantamento da evolução de dependência dos municípios quanto às transferências constitucionais de impostos da União, no período de 2002 a 
2007, por análise do seguinte indicador do Siops: participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total 
do Município.

38 Elaboração de documento contendo a análise dos gastos em ações e serviços públicos de saúde dos estados da Região Sul, referentes ao exercício de 
2008, conforme as diretrizes preconizadas pela Emenda Constitucional 29 e pela Resolução nº 322, do Conselho Nacional de Saúde.

39 Elaboração de documento contendo a análise dos gastos em ações e serviços públicos de saúde dos estados da Região Sudeste, referentes ao 
exercício de 2008, conforme as diretrizes preconizadas pela Emenda Constitucional 29 e pela Resolução nº 322, do Conselho Nacional de Saúde.

40 Análise exploratória sobre a Política de Medicamentos Genéricos como instrumento para ampliação do acesso a medicamentos.

41 Documento Técnico contendo discussão acerca das Políticas de Regulação do mercado de medicamentos adotadas no país no período de 2000 a 
2008.

42 A evolução dos preços médios dos medicamentos no Brasil no período de 2003 a 2008.

43 Análise da utilização e aplicabilidade do Coeficiente de Adequação de Preço – CAP, na regulação dos preços de medicamentos 

44 Documento técnico contendo discussão dos métodos de avaliação econômica de medicamentos, tecnologias e programas de saúde. 

45 Documento Técnico contendo discussão acerca da importância da Economia e sua aplicabilidade no campo da saúde.

46 Documento Técnico contendo discussão acerca da importância do financiamento público de medicamentos nos moldes do co-financiamento no 
contexto do Programa Farmácia Popular.

47 Relatório técnico tratando dos aspectos jurídicos da divulgação e análise dos dados sobre gastos em ações e serviços públicos de saúde, transmitidos 
ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) do Ministério da Saúde, em paralelo com a análise feita pelos Tribunais de 
Contas Estaduais/Municipal.
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48 Relatório técnico versando acerca do aspecto jurídico do ato de transmissão das informações orçamentárias e financeiras dos gastos com ações e 

serviços públicos de saúde ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), por parte dos gestores estaduais, distrital e 
municipais.

49 Relatório técnico apontando possíveis diferenças jurídicas e operacionais na aferição da aplicação de recursos mínimos na área da saúde pública pelo 
Distrito Federal, nos termos da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, e da sistemática adotada no Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (Siops).

50 Relatório técnico sobre as normas do Ministério da Saúde que tratam do financiamento da Tabela de Procedimentos do SUS.

51 Definição das regras de avaliação da programação do Sistema Informações Orçamentos Públicos em Saúde – Siops – Sistema de Informações e 
Orçamentos Públicos em Saúde semestral 2009, municipal e estadual.

52 Análise dos gastos públicos nacionais em saúde dos municípios do estado de Santa Catarina, no período de 2000 a 2008.

53 Análise dos gastos públicos nacionais em saúde do estado de Santa Catarina, no período de 2000 a 2008.

54 Definição das regras de negócio com vistas à programação do Sistema Informações Orçamentos Pública em Saúde – Siops anual 2009, municipal e 
estadual.

55 Análise dos gastos públicos nacionais em saúde dos municípios do estado de Sergipe, no período de 2000 a 2008.

56 Análise dos gastos públicos nacionais em saúde do estado do Espírito Santo, no período de 2000 a 2008. Documento técnico contendo a 
metodologia de elaboração para sistematização da base de dados interna ao software do Siops, referentes aos impostos e recursos do SUS 
transferidos aos entes federados.

57 Documento técnico contendo as diretrizes da Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento.

58 Documento técnico contendo estudo da gestão de segurança da informação para Área de Economia de Saúde e Desenvolvimento.

59 Documento técnico contendo discussão de informação para tomada de decisão na Área de Economia de Saúde e Desenvolvimento.

60 Documento técnico contendo a identificação e a descrição padronizada de itens relacionados a bolsas de coleta de sangue, de conservação de 
medula óssea e criopreservação.

61 Documento técnico contendo a identificação e descrição padronizada de itens relacionados a bolsas para nutrição parenteral e enteral.

62 Documento técnico contendo a análise, compatibilização e implantação de especificações e unidades de fornecimento de kits diagnóstico em tabelas 
e listas para inclusão em banco de dados do Banco de Preços em Saúde (BPS).

63 Documento técnico contendo a análise, compatibilização e implantação de especificações e unidades de fornecimento de meios de cultura, 
suplementos e antibiogramas em tabelas e listas para inclusão em banco de dados do Banco de Preços em Saúde (BPS).

64 Documento técnico contendo a análise, compatibilização e implantação de especificações e unidades de fornecimento de indicadores químicos, 
biológicos e tiras reagentes em tabelas e listas para inclusão em banco de dados do Banco de Preços em Saúde (BPS).

65 Documento técnico contendo a análise, compatibilização e implantação de especificações e unidades de fornecimento de anticorpos e soros em 
tabelas e listas para inclusão em banco de dados do Banco de Preços em Saúde (BPS); afins de uso em laboratório clínico em tabelas e listas para 
inclusão em banco de dados do Banco de Preços em Saúde (BPS).

66 Relatório técnico dispondo sobre estudo para se averiguar a necessidade de propositura de procedimentos e se for o caso de instrumentos 
normativos para conformação da estrutura jurídica atual do Banco de Preços em Saúde, objetivando a sua inserção no projeto de expansão, 
disseminação, ampliação e consolidação não só no Brasil, como também no Banco de Preços de Medicamentos do Mercosul e Estados Associados 
(BPM Mercosul-EA). 

67 Relatório técnico contendo estudo e proposição de procedimentos que objetivem, dentro da competência da Economia da Saúde, o atendimento de 
forma adequada e eficaz às demandas advindas do Judiciário, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União – TCU, da Controladoria 
– Geral da União – CGU e outros órgãos.

68 Relatório técnico dispondo sobre a evolução, no campo jurídico, quanto aos instrumentos que assegurem o pleno funcionamento da Área 
da Economia da Saúde e Desenvolvimento da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, objetivando maior ganho de resolutividade nos 
procedimentos a serem implementados pelo Ministério da Saúde, de forma a contribuir para o desenvolvimento do PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento, da saúde.

69 Documento Técnico contendo estudo e elaboração de fichas de custos nacionais de procedimentos hospitalares do Sistema de Informação Hospitalar 
– SIH, a serem enviados para as unidades de serviços em saúde.

70 Documento Técnico sobre análise dos custos nacionais de procedimentos que envolvam anomalias congênitas e doenças genéticas.

71 Documento Técnico contendo sugestões para implantação do Programa Nacional de Gestão de Custos Nacionais para 2009.

72 Documento Técnico contendo sugestões para elaboração de uma apostila para curso de capacitação em gestão de custos nacionais.

73 Documento Técnico do impacto da programação e execução dos recursos federais na área de nutrição no biênio 2006/2007.

74 Documento Técnico do impacto da programação e execução dos recursos federais gastos na área de Saúde do Idoso nos anos 2005, 2006 e 2007. 
VII: Documento Técnico contendo o impacto dos recursos federais gastos com crianças de 0 a 10 anos vinculadas à Área Técnica da Saúde da 
Criança, relativos aos anos 2005, 2006 e 2007.

75 Material de ensino (apostila) a ser incluído no curso de Iniciação em Economia da Saúde, cujo conteúdo versará sobre microeconomia e 
macroeconomia com ênfase em Economia da Saúde.

76 Nova estrutura e conteúdo da apostila do curso de Iniciação em Economia da Saúde. 

77 Relatório técnico contendo proposta de criação da Rede Nacional de Núcleos de Economia da Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

78 Relatório contendo a avaliação, padronização e descrição dos itens do Banco de Preços com os itens do Catálogo de Materiais (Catmat), para realizar 
a migração das compras do antigo sistema para o novo sistema Banco de Preços em Saúde. 
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79 Relatório contendo o processo de levantamento das informações existentes sobre a trajetória de criação, implantação e utilização do Banco de Preços 

em Saúde – BPS. Parte I – de um (01) a cinco (05) anos.

80 Relatório contendo análise técnica e condensação das informações coletadas junto à documentação histórica do Banco de Preços em Saúde – BPS. 
Parte I – de um (01) a cinco (05) anos.

81 Relatório contendo o processo de levantamento das informações existentes sobre a trajetória de criação, implantação e utilização do Banco de Preços 
em Saúde – BPS. Parte II – de seis (06) a dez (10) anos.

82 Relatório contendo análise técnica e condensação das informações coletadas junto a documentação histórica do Banco de Preços em Saúde – BPS. 
Parte II – de seis (06) a dez (10) anos.

83 Relatório contendo proposta de criação de painel de divulgação (propaganda e marketing), mediante a elaboração de uma Amostra Histórica do 
Banco de Preços em Saúde.

84 Relatório contendo proposta de arquivamento e disponibilidade dos documentos e informações do BPS na Biblioteca do Ministério da Saúde, de 
acordo com as regras de depósito legal do MS e a determinação da Resolução CONED nº 8, de 1º de novembro de 2006.

85 Documento técnico contendo o manual para análise de balanços municipais em conformidade com a aplicação da Emenda Constitucional nº 
29/2000 – EC 29 e Resolução 322/2003, do Conselho Nacional de Saúde.

86 Documento técnico contendo levantamento das críticas inibidas pelos Municípios, do ano de 2008, considerando os dados transmitidos ao Sistema 
de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops. 

87 Documento técnico contendo a comparação da alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops anual 2008, 
no primeiro semestre de 2009, pelos municípios, com período equivalente, em relação aos sistemas anuais a partir de 2000.

88 Documento técnico contendo a comparação da alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops anual 2008, 
no primeiro semestre de 2009, pelos estados, com período equivalente, em relação aos sistemas anuais a partir de 2000. 

89 Documento técnico contendo levantamento das críticas inibidas pelos Estados, do ano de 2008, considerando os dados transmitidos ao Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops.

90 Documento técnico contendo levantamento dos gastos em ação e serviços de Saúde municipais e do déficit de aplicação acumulado, do período 
de 2007, considerando os dados transmitidos ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops.VII: Documento técnico 
contendo levantamento dos gastos em ação e serviços de saúde municipais e do déficit de aplicação acumulado, do período e 2008, considerando os 
dados transmitidos ao Siops.

91 Pré-Projeto contendo a evolução dos gastos em saúde dos estados e municípios no período de 2000 a 2007 inserida na sub-ação monitoramento e 
avaliação do financiamento do SUS e acompanhamento dos orçamentos públicos em saúde.

92 Documento técnico contendo o monitoramento das tarefas da ação da Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento no exercício de 2007 
inseridas no PlamSUS.

93 Documento técnico contendo a avaliação do relatório anual de gestão da Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento no ano de 2008.

94 Documento técnico contendo a avaliação das atividades do primeiro semestre de 2009 da Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento.

95 Documento técnico apresentando o estágio atual do projeto de Contas Nacionais de Saúde inserida na sub-ação Desenvolvimento e Estruturação do 
Programa Nacional de Gestão de Custos em Saúde e do Projeto de Contas Nacionais em Saúde.

96 Documento técnico contendo as informações cadastrais da ação Fortalecimento e Desenvolvimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento 
do Sistema Único Saúde no ano de 2009.

97 Documento técnico contendo de forma integrada as “Informações de Situação da Área de Economia da Saúde no ano de 2009.

98 Documento técnico contendo as informações cadastrais das ações aprovadas em Lei Orçamentária/2007, Lei nº 11.451 na primeira fase do Sistema 
de Planejamento, Monitoramento e Avaliação das Ações em Saúde (SISPLAM).

99 Relatório técnico demonstrando a programação orçamentária das ações do Departamento de Economia da Saúde e o comprometimento de gastos, 
por tarefa, no primeiro semestre de 2007.

100 Relatório contendo análise e avaliação dos custos das ações e tarefas do Departamento de Economia da Saúde, até o terceiro trimestre de 2007, no 
sistema SISPLAM, atendendo à fase de monitoramento e avaliação.

101 Relatório técnico contendo o monitoramento das ações e tarefas do Departamento de Economia da Saúde no ano de 2007, inseridas no SISPLAM.

102 Documento técnico contendo as informações cadastrais da ação Fortalecimento e Desenvolvimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento 
do Sistema Único de Saúde SUS.

103 Relatório contendo análise e avaliação dos custos das ações e tarefas do Departamento de Economia da Saúde, até o terceiro trimestre de 2009, no 
sistema SISPLAM, atendendo à fase de monitoramento e avaliação.

104 Relatório Anual de Gestão da Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento 2009.

105 Documento técnico contendo sugestões de planejamento para criação de site e operações da Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento. 

106 Documento técnico contendo solução de redes e projeto de segurança lógica e convergência para Área de Economia de Saúde e Desenvolvimento no 
ano de 2009.

107 Documento técnico contendo sugestões para estruturação de redes em um estabelecimento de saúde.

108 Elaboração de script para atendimento das dúvidas de estados e municípios no preenchimento do Siops – Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde, para ser seguido pela equipe responsável pelo Siops.

109 Elaboração de roteiro para a execução da análise de balanços estaduais pela equipe responsável pelo Siops.

110 Levantamento da capacidade de arrecadação de impostos pelos municípios brasileiros, no período de 2002 a 2007, por análise do seguinte indicador 
do Siops – Participação da receita de impostos na receita total do Município.
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111 Documento contendo projeto de levantamento do grau de conhecimento e utilização do Banco de Preços em Saúde pelas instituições de saúde que 
realizam compra de produtos para o setor saúde em todo o território nacional.

Nº CARTAS-ACORDO
1 Não temos

TC 49
Nº CONTRATOS
2 Documento apresenta Estudo da série temporal dos indicadores Taxa de internações por Acidente Vascular Cerebral – AVC e Taxa de internações por 

diabetes mellitus e suas complicações, referidos no Pacto da Saúde/2008, dos Estados da Região Sul.

3 Documento técnico contendo revisão da legislação brasileira referente à Saúde Mental, baseado no WHO Checklist on Mental Health Legislation, 
incluindo Lei de Saúde Mental e Portarias nacionais e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

4 Documento Técnico apresentando proposta de orientação a gestores Estaduais/Municipais quanto ao processo de implantação de Laboratórios 
Regionais de Próteses Dentárias – LRPD para estruturação da rede assistencial de apoio às Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família – 
ESFSB.

5 Documento Técnico contendo apresentação da evolução de credenciamento de Laboratório Regional de Prótese Dentária nos anos de 2007 e 2008 
relacionando com o registro da produção de prótese dentária total mandibular e maxilar nos mesmos anos, para a macrorregião Sul.

6 Documento Técnico contendo apresentação da evolução de credenciamento de Laboratório Regional de Prótese Dentária nos anos de 2007 e 2008 
relacionando com o registro da produção de prótese dentária total mandibular e maxilar nos mesmos anos, para a macrorregião Sudeste.

7 Documento técnico contendo a elaboração de Almanaque Sociocultural da Saúde Volume 1.

8 Documento contendo proposta de monitoramento integrado dos projetos prioritários, Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde 
Família (AMQ); Plano de Redução da Mortalidade Infantil; Indicadores da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB); e Projeto de Expansão e 
Consolidação da Estratégia Saúde da Família (Proesf). 

9 Documento contendo relatório do monitoramento integrado dos projetos prioritários, Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde 
Família (AMQ); Plano de Redução da Mortalidade Infantil; Indicadores da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB); e Projeto de Expansão e 
Consolidação da Estratégia Saúde da Família (Proesf) do primeiro semestre de 2009. 

10 Documento contendo análise dos resultados alcançados pelos municípios e UF na pactuação unificada dos indicadores do Pacto pela Saúde 2008, 
para o indicador Razão de exames citopatológico cérvico-vaginais na faixa etária de 25 a 59 anos em relação à população-alvo.

11 Documento contendo modelo de análise de indicadores relacionados à Atenção Básica, conforme os estratos de cobertura da Estratégia Saúde da 
Família e o grau de desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros, por macrorregião.

12 Documento contendo análise da Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-Natal, conforme os estratos de cobertura da 
Estratégia Saúde da Família e o grau de desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros, por macrorregião.

13 Documento contendo análise da Taxa de Mortalidade Infantil Pós-Neonatal, conforme os estratos de cobertura da Estratégia Saúde da Família e o 
grau de desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros, por macrorregião.

14 Documento apresentando o monitoramento de 100% dos casos de beribéri dos municípios Imperatriz, João Lisboa, Buritirana, Senador La Roque, 
Davinópolis, Amarante do Maranhão e Montes Altos.

15 Documento apresentando o monitoramento de 100% dos casos de beribéri dos municípios Imperatriz, João Lisboa, Buritirana, Senador La Roque, 
Davinópolis, Amarante do Maranhão e Montes Altos.

16 Documento apresentando o diagnóstico da situação da atenção básica dos municípios Imperatriz, João Lisboa, Buritirana, Senador La Roque, 
Davinópolis, Amarante do Maranhão e Montes Altos, frente às ações do Plano de Trabalho do beribéri.

17 Documento apresentando a análise da implementação dos processos de capacitação dos profissionais da AB/SF no Protocolo de Assistência e 
Vigilância Epidemiológica do Beribéri para o diagnóstico e tratamento precoce da doença, dos municípios Imperatriz, João Lisboa, Buritirana, Senador 
La Roque, Davinópolis, Amarante do Maranhão e Montes Altos.

18 Documento apresentando a análise das discussões e estratégias de implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, a Estratégia Saúde da 
Família, dos municípios Imperatriz, João Lisboa, Buritirana, Senador La Roque, Davinópolis, Amarante do Maranhão e Montes Altos. 

19 Documento apresentando os principais problemas detectados nas visitas às SMS, as medidas adotadas ou sugeridas para solucioná-los e avaliação 
da implementação do Plano de Trabalho desenhado para os munícipios Imperatriz, João Lisboa, Buritirana, Senador La Roque, Davinópolis, Amarante 
do Maranhão e Montes Altos.

20 Documento apresentando a estruturação e organização da rede de atenção (fluxo de usuários, a referência/contrarreferência para o beribéri a 
serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica e dos municípios Imperatriz, João Lisboa, Buritirana, Senador La Roque, Davinópolis, 
Amarante do Maranhão e Montes Altos.

21 Documento contendo revisão ortográfica das matérias e artigos que comporão as seguintes publicações: Informe da Atenção Básica 51
Revista Brasileira Saúde da Família- Edição número 21.

22 Documento contendo revisão ortográfica das matérias e artigos que comporão as seguintes publicações: Informe da Atenção Básica 52
Caderno de Atenção Básica – número 24.

23 Documento contendo revisão ortográfica das matérias e artigos que comporão as seguintes publicações: Revista Brasileira Saúde da Família- Edição 
número 22.
Caderno Atenção Básica – número 25, Revista Brasileira Saúde da Família- Edição número 23.
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24 Documento contendo revisão ortográfica das matérias e artigos que comporão as seguintes publicações: Revista Brasileira Saúde da Família - Edição 

número 23.
Informe da Atenção Básica 53.
Caderno Atenção Básica – número 26.
Caderno Atenção Básica – número 27.

25 Documento contendo avaliação qualitativa do processo de Monitoramento e Avaliação dos serviços dos Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) e dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) na Região Metropolitana do Estado São Paulo.

26 Documento contendo avaliação qualitativa do processo de Monitoramento e Avaliação dos serviços dos Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) e dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) do Estado do Ceará. 

27 Documento contendo avaliação qualitativa do processo de Monitoramento e Avaliação dos serviços dos Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) e dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) do Estado de Sergipe.

28 Documento Técnico contendo o diagnóstico do Acervo Documental e Publicações, a mensuração e o estado de conservação dos documentos/
publicações para organização da memória da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da Atenção Básica – CAA.

29 Documento Técnico contendo a metodologia para organização da “Biblioteca da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da Atenção Básica, 
para disponibilização das publicações para consulta pelos técnicos do Departamento de Atenção Básica e por outros interessados.

30 Documento Técnico contendo a Aplicação do Código de Classificação de Documentos do MS, da atividade-fim, sua adequação, para o acervo 
documental, produzidos no âmbito do Projeto de Atenção Básica de acordo com as normatização do Conarq/Arquivo Nacional.

31 Documento Técnico contendo a aplicação da Tabela de Temporalidade de Documentos do Ministério da Saúde no acervo documental/Publicações, do 
Projeto de Atenção Básica para avaliação ou eliminação conforme a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – Cpada do Ministério da 
Saúde, para sua guarda no Arquivo Central.

32 Documento Técnico contendo a elaboração de Guias de Transferência do Acervo Documental produzidos pelo Projeto de Atenção Básica, para sua 
transferência para o Arquivo Central do Ministério da Saúde, sua guarda no Arquivo Central e posteriormente sua transferência ao Arquivo Nacional, 
conforme a sua função social ou histórica ao qual destinou.

33 Documento Técnico contendo levantamento de Publicações, Livros Didáticos, Cadernos, Material Técnico, Manuais, Fitas e CD, para formação de 
Banco de Dados voltados para a melhoria da informação e qualidade dos registros e memória da Atenção Básica no Brasil. 

34 Documento técnico contendo histórico, legislações, políticas e programas voltados à implantação das Plantas Medicinais e Fitoterapia nos cuidados 
primários em saúde.

35 Documento técnico contendo análise do Diagnóstico Situacional de Programas e Ações em Práticas Integrativas e Complementares no SUS em 2008, 
relacionados aos cuidados primários em saúde.

36 Documento técnico contendo orientações para implantação do serviço de Práticas Integrativas e Complementares no SUS/Fitoterapia na Estratégia 
Saúde da Família/Atenção Básica. 

37 Documento técnico contendo base de dados dos profissionais, instituições, programas e demais envolvidos com a acupuntura no Brasil, em ações de 
cuidados primários em saúde.

38 Documento técnico sobre a avaliação do II Encontro Nacional de População em Situação de Rua, considerando o Plano Operacional do Setor Saúde, 
sobretudo as diretrizes relacionadas à Atenção Básica. Esse documento servirá de subsídio para a proposição de mecanismos intersetoriais de 
fortalecimento da indução federal da Estratégia de Saúde da Família para as populações em situação de rua.

39 Documento técnico sobre a avaliação da Atenção Básica na Paraíba, considerando a análise do financiamento federal, indicadores da Atenção Básica 
no Estado e resultados do monitoramento de Saúde da Família. Esse documento servirá de subsídio para apoiar o estado da Paraíba na proposição 
de um mecanismo de financiamento estadual para a Atenção Básica. 

40 Documento técnico sobre a avaliação da Atenção Básica no Ceará, considerando a análise do financiamento federal, indicadores da Atenção Básica 
no Estado e resultados do monitoramento de Saúde da Família. Esse documento servirá de subsídio para apoiar o estado do Ceará na proposição de 
um mecanismo de financiamento estadual para a Atenção Básica.

41 Documento técnico contendo relatório de análise do Programa Saúde na Escola – PSE no município de Arramauri/BA, referente ao Projeto Municipal 
de implantação e implementação das ações do Componente 1 – Avaliação das Condições de Saúde realizada pelos profissionais da Atenção Básica/
Saúde da Família.

42 Documento técnico contendo relatório de análise do Programa Saúde na Escola – PSE no município de Elísio Medrado/BA, referente ao Projeto 
Municipal de implantação e implementação das ações do Componente 1 – Avaliação das Condições de Saúde realizada pelos profissionais da 
Atenção Básica/Saúde da Família.

43 Documento com análise comparativa dos resultados obtidos pelos municípios da Região Sul com a implantação do projeto Avaliação para a Melhoria 
da Qualidade – AMQ, no período de dezembro de 2006 a dezembro de 2008.

44 Documento com análise comparativa dos resultados obtidos pelos municípios da Região Centro-Oeste com a implantação do projeto Avaliação para 
a Melhoria da Qualidade – AMQ, no período de dezembro de 2006 a dezembro de 2008.

45 Documento com análise comparativa dos resultados obtidos pelos municípios da Região Nordeste com a implantação do projeto Avaliação para a 
Melhoria da Qualidade – AMQ, no período de dezembro de 2006 a dezembro de 2008.

46 Documento com análise comparativa dos resultados obtidos pelos municípios da Região Norte com a implantação do projeto Avaliação para a 
Melhoria da Qualidade – AMQ, no período de dezembro de 2006 a dezembro de 2008.

47 Documento com análise comparativa dos resultados obtidos pelos municípios da Região Sudeste com a implantação do projeto Avaliação para a 
Melhoria da Qualidade – AMQ, no período de dezembro de 2006 a dezembro de 2008.
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48 Documento apresentando proposta para elaboração de instrumento de avaliação para verificar a satisfação dos gestores públicos, estaduais e 

municipais, quanto às características e funcionalidade dos equipamentos adquiridos por meio de convênios com o Ministério da Saúde no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família, avaliando, paralelamente, o incremento da oferta de serviços em consonância com a Política Nacional de Saúde Bucal e 
a Política Nacional de Atenção Básica.

49 Documento apresentando os resultados da aplicação de instrumento de avaliação para verificar a satisfação dos gestores públicos, estaduais e 
municipais, quanto às características e funcionalidade dos equipamentos adquiridos por meio de convênio com o Ministério da Saúde no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família, avaliando, paralelamente, o incremento da oferta de serviços em consonância com a Política Nacional de Saúde Bucal e 
a Política Nacional de Atenção Básica, na Macro-Região Nordeste.

50 Documento apresentando os resultados da aplicação de instrumento de avaliação para verificar a satisfação dos gestores públicos, estaduais e 
municipais, quanto às características e funcionalidade dos equipamentos adquiridos por meio de convênios com o Ministério da Saúde no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família, avaliando, paralelamente, o incremento da oferta de serviços em consonância com a Política Nacional de Saúde Bucal e 
a Política Nacional de Atenção Básica, na Macro-Região Norte.

51 Documento apresentando os resultados da aplicação de instrumento de avaliação para verificar a satisfação dos gestores públicos, estaduais e 
municipais, quanto às características e funcionalidade dos equipamentos adquiridos por meio de convênios com o Ministério da Saúde no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família, avaliando, paralelamente, o incremento da oferta de serviços em consonância com a Política Nacional de Saúde Bucal e 
a Política Nacional de Atenção Básica, na Macro-Região Centro-Oeste.

52 Documento apresentando os resultados da aplicação de instrumento de avaliação para verificar a satisfação dos gestores públicos, estaduais e 
municipais, quanto às características e funcionalidade dos equipamentos adquiridos por meio de convênios com o Ministério da Saúde no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família, avaliando, paralelamente, o incremento da oferta de serviços em consonância com a Política Nacional de Saúde Bucal e 
a Política Nacional de Atenção Básica, na Macro-Região Sudeste.

53 Documento apresentando os resultados da aplicação de instrumento de avaliação para verificar a satisfação dos gestores públicos, estaduais e 
municipais, quanto às características e funcionalidade dos equipamentos adquiridos por meio de convênio com o Ministério da Saúde no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família, avaliando, paralelamente, o incremento da oferta de serviços em consonância com a Política Nacional de Saúde Bucal e 
a Política Nacional de Atenção Básica, na Macro-Região Sul. 

54 Documento técnico sobre as visitas de prospecção para realização de Cooperação Técnica em Atenção Primária, Medicina Tradicional, Práticas 
Integrativas e Complementares entre o Brasil e países da África (Burkina Faso, República Democrática do Congo e República do Congo) e 
relatório sobre a Cooperação Técnica com o México relativa a Atenção Primária, Medicina Tradicional, Práticas Integrativas e Complementares, 
Interculturalidade e Saúde Indígena.

55 Documento contendo análise técnica da primeira etapa do convênio para capacitação de agentes comunitários de saúde em Terapia Comunitária, 
que consiste na determinação de critérios para seleção de municípios e eleição de material didático.

56 Documento contendo relatório de gestão da Política de Práticas Integrativas e complementares no SUS em 2008.

57 Documento contendo: Análise da situação da infraestrutura das unidades básicas de saúde das equipes de Saúde da Família no Brasil a partir do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – competência junho/2008.

58 Documento técnico contendo análise comparativa da situação da atenção básica nos municípios de Luziânia (GO), Parnamirim (RN), Ji-Paraná (RO), 
Santa Luzia (MG) e Colombo (PR), participantes do Proesf a partir do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – competência junho 
2008. 

59 Documento contendo análise da situação cadastral dos profissionais médicos que atuam na Estratégia saúde da família a partir do Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde – competência novembro 2008.

60 Documento contendo análise da situação cadastral dos profissionais enfermeiros que atuam na Estratégia saúde da família a partir do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde – competência novembro 2008.

61 Documento contendo análise da situação dos profissionais dentistas que atuam na Estratégia saúde da família a partir do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – competência novembro 2008.

62 Documento contendo análise da situação dos Nasf no Brasil a partir do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – competência 
dezembro/2008.

63 Documento técnico contendo apresentação de metodologia para introduzir nos municípios programas pilotos de comunicação voltados aos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS).

64 Documento técnico contendo análise situacional dos convênios celebrados entre o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde e os 
municípios da Região Norte mediante Sistema de Informação de Gestão de Convênios – Gescon no ano de 2008 para embasamento dos pareceres 
técnicos de projetos futuros.

65 Documento técnico contendo análise situacional dos convênios celebrados entre o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde e os 
municípios da Região Sul mediante Sistema de Informação de Gestão de Convênios – Gescon no ano de 2008 para embasamento dos pareceres 
técnicos de projetos futuros.

66 Documento contendo análise do instrumento elaborado pelo município de São Paulo – São Paulo para registro das atividades dos profissionais 
ligados aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf). 

67  Documento contendo análise do instrumento elaborado pelo município de Sobral – Ceará para registro das atividades dos profissionais ligados aos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf). 

68 Documento Descritivo e Analítico sobre a necessidade de materiais e equipamentos relacionados à Educação Física a serem utilizados pelos 
profissionais ligados aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf)

69 Documento Descritivo e Analítico sobre a Gestão da Atenção Básica no estado do Amazonas, considerando a estratégia Saúde da Família quanto a 
implantação, implementação e a integração com a rede de serviços nos municípios em 2007 e 2008.



75

UNIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

TC 49
Nº CONTRATOS
70 Documento Descritivo e Analítico sobre a Gestão da Atenção Básica no estado de Roraima considerando a estratégia Saúde da Família quanto à 

implantação, implementação e a integração com a rede de serviços nos municípios em 2007 e 2008.

71 Documento Descritivo e Analítico sobre a Gestão da Atenção Básica no estado do município de Manaus, considerando a estratégia Saúde da Família 
quanto a implantação, implementação e a integração com a rede de serviços nos municípios entre 2004 e 2008.

72 Documento Descritivo e Analítico sobre a Gestão da Atenção Básica no estado do município de Boa Vista, considerando a estratégia Saúde da Família 
quanto a implantação, implementação e a integração com a rede de serviços nos municípios entre 2004 e 2008. 

73 Documento técnico contendo o relato da apresentação e capacitação sobre a ferramenta Prograb – Programação para Gestão por Resultados na 
Atenção Básica – realizada no estado do Piauí para técnicos e profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família.

74 Documento técnico referente ao treinamento para o uso e apresentação da ferramenta Prograb – Programação para Gestão por Resultados 
na Atenção Básica – para os profissionais e técnicos da Atenção Básica do município de Diadema – SP visando capacitá-los para o apoio na 
implantação da ferramenta no município.

75 Documento técnico referente à capacitação no uso da ferramenta Prograb – Programação para Gestão por Resultados na Atenção Básica – para os 
técnicos e profissionais dos municípios do 9º Centro Regional de Saúde em Santarém no estado do Pará. 

76 Documento técnico contendo relatório de análise do Programa Saúde na Escola – PSE no município de Teresina/PI, referente ao Projeto Municipal 
de implantação e implementação das ações do Componente 1 – Avaliação das Condições de Saúde realizada pelos profissionais da Atenção Básica/
Saúde da Família.

77 Documento técnico contendo relatório de análise do Programa Saúde na Escola – PSE no município de Goiânia/GO, referente ao Projeto Municipal 
de implantação e implementação das ações do Componente 1 – Avaliação das Condições de Saúde realizada pelos profissionais da Atenção Básica/
Saúde da Família.

78 Documento técnico contendo relatório de análise do Programa Saúde na Escola – PSE no município de Fortaleza/CE, referente ao Projeto Municipal 
de implantação e implementação das ações do Componente 1 – Avaliação das Condições de Saúde realizada pelos profissionais da Atenção Básica/
Saúde da Família.

79 Serviço para aquisição de 03 (três) kits para Agente Comunitário de Saúde

80 Documento técnico contendo releases eletrônicos – DAB-ON-LINE inseridos no site do Departamento de Atenção Básica no período de junho/julho.

81 Documento técnico contendo as matérias para publicação na Revista Brasileira de Saúde da Família, edição número 22.

82 Documento técnico contendo releases eletrônicos – DAB-ON-LINE incluídos no site do Departamento de Atenção Básica no período de agosto/
setembro.

83 Documento técnico contendo as matérias para publicação na Revista Brasileira de Saúde da Família, edição número 23.

84 Documento técnico contendo as matérias para publicação na Revista Brasileira de Saúde da Família, edição número 24.

85 Documento técnico contendo proposta para capacitação dos profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família que atendem a população exposta a 
contaminantes ambientais no município de Santo Amaro/BA, numa abordagem integrada de Vigilância em Saúde e Atenção Básica.

86 Documento técnico contendo proposta para capacitação dos profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família que atendem a população exposta a 
contaminantes ambientais gerados pelas empresas Shell, Cyanamid e Basf, no município de Paulínia-SP, numa abordagem integrada de Vigilância em 
Saúde e Atenção Básica.

87 Documento técnico contendo proposta para capacitação dos profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família que atendem a população exposta a 
contaminantes ambientais do Aterro Mantovani localizado no município de Santo Antonio de Posse/SP, numa abordagem integrada de Vigilância em 
Saúde e Atenção Básica.

88 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados nos municípios de Alvorada/RS, Bagé/RS e Cachoeirinha/RS. 

89 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados nos municípios de Caxias do Sul/RS e Gravataí/RS.

90 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados nos municípios de Passo Fundo/RS e Pelotas/RS.

91 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados nos municípios de Porto Alegre/RS e Rio Grande/RS.

92 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados nos municípios de Santa Cruz do Sul/RS e Santa Maria/MS.

93 Documento técnico apresentando estudo referente ao descredenciamento de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família Modalidades I e 
II – ESB MOD I e II no ano de 2008, publicados em portaria específica. 

94 Documento técnico contendo apresentação da evolução de implantação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família Modalidades I 
e II – ESB MOD I e II no ano de 2008 relacionando com o registro da produção de procedimentos de atenção básica odontológicos no mesmo ano, 
para a macrorregião Sul.

95 Documento técnico contendo apresentação da evolução de implantação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família Modalidades I 
e II – ESB MOD I e II no ano de 2008 relacionando com o registro da produção de procedimentos de atenção básica odontológicos no mesmo ano, 
para a macrorregião Sudeste.

96 Documento técnico contendo apresentação da evolução de implantação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família Modalidades I 
e II – ESB MOD I e II no ano de 2008 relacionando com o registro da produção de procedimentos de atenção básica odontológicos no mesmo ano, 
para a macrorregião Centro-Oeste.
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97 Documento técnico contendo apresentação da evolução de implantação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família Modalidades I 

e II – ESB MOD I e II no ano de 2008 relacionando com o registro da produção de procedimentos de atenção básica odontológicos no mesmo ano, 
para a macrorregião Norte.

98 Documento técnico contendo apresentação da evolução de implantação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família Modalidades I 
e II – ESB MOD I e II no ano de 2008 relacionando com o registro da produção de procedimentos de atenção básica odontológicos no mesmo ano, 
para a macrorregião Nordeste.

99 Documento contendo informações referentes ao planejamento e à inserção de centros de referência de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família 
em 60 novos Territórios da Cidadania, previstos para serem implementados em 2009/2010.

100 Documento contendo o Estudo de linha de base para a avaliação, monitoramento e gestão dos serviços dos Centros de Especialidades Odontológicas, 
através do projeto de Fortalecimento da Odontologia no Brasil e em Cuba, desenvolvido pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Relações 
Exteriores. 

101 Documento contendo a avaliação do curso de novas tecnologias em prótese dentária seu impacto no sistema cubano de atenção à saúde, 
apresentada por técnicos brasileiros, através do projeto de Fortalecimento da Odontologia no Brasil e em Cuba, desenvolvido pelo Ministério da 
Saúde e pelo Ministério das Relações Exteriores. 

102 Documento Descritivo e Analítico sobre a Gestão dos serviços de Atenção à Saúde no âmbito da Atenção Básica no estado de Rondônia no ano de 
2008, considerando a implantação e implementação da estratégia Saúde da Família nos municípios e sua integração com a rede de serviços. Essa 
avaliação servirá como subsídio para o processo de cooperação técnica entre Ministério da Saúde, Estado e Municípios.

103 Documento Descritivo e Analítico sobre a Gestão dos serviços de Atenção à Saúde no âmbito da Atenção Básica do município de Porto Velho no 
ano de 2008, considerando a implantação da estratégia Saúde da Família e da estratégia de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e sua 
integração com a rede de serviços de apoio sob gestão do município. Essa avaliação servirá como subsídio para o processo de cooperação técnica 
entre Ministério da Saúde a Secretaria de Estado da Saúde e o município de Porto Velho.

104 Documento Descritivo e Analítico sobre a Gestão dos serviços de da Atenção à Saúde no âmbito da Atenção Básica no estado do Acre no segundo 
semestre de 2008, considerando a implantação e implementação da estratégia Saúde da Família nos municípios e sua integração com a rede de 
serviços. Essa avaliação servirá como subsídio para o processo de cooperação técnica entre Ministério da Saúde, Estado e Municípios.

105 Documento Descritivo e Analítico sobre a Gestão dos serviços de Atenção à Saúde no âmbito da Atenção Básica do município de Rio Branco no 
primeiro semestre de 2009, considerando a implantação da estratégia Saúde da Família e da estratégia de trabalho dos Agentes Comunitários 
de Saúde e sua integração com a rede de serviços de apoio sob gestão do município. Essa avaliação servirá como subsídio para o processo de 
cooperação técnica entre Ministério da Saúde a Secretaria de Estado da Saúde e o município de Rio Branco.

106 Documento Descritivo e Analítico sobre a adesão dos estados e municípios ao projeto Olhar Brasil, considerando as etapas de implantação do 
projeto, para subsidiar a construção da proposta de cooperação técnica do Ministério da Saúde aos estados municípios na adesão ao projeto Olhar 
Brasil. 

107 Documento Descritivo e Analítico sobre o diagnóstico das necessidades da população em relação ao processo de Gestão da Atenção à Saúde dos 
municípios participantes do projeto Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS-Fronteiras) do Estado de Rondônia. 

108 Documento contendo a análise da gestão da Atenção Básica do município de João Pessoa, Estado da Paraíba, no período do segundo semestre de 
2008 e primeiro semestre de 2009, considerando a implantação e implementação da Estratégia Saúde da Família, a análise dos indicadores do Pacto 
pela Saúde e os resultados da integração da Atenção Básica com os demais níveis de complexidade.

109 Documento contendo a análise da gestão da Atenção Básica do município de Vitória, Estado do Espírito Santo, no período do segundo semestre de 
2008 e primeiro semestre de 2009, considerando a implantação e implementação da Estratégia Saúde da Família, a análise dos indicadores do Pacto 
pela Saúde e os resultados da integração da Atenção Básica com os demais níveis de complexidade.

110 Documento contendo a análise da gestão da Atenção Básica do município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, no período do segundo 
semestre de 2008 e primeiro semestre de 2009, considerando a implantação e implementação da Estratégia Saúde da Família, a análise dos 
indicadores do Pacto pela Saúde e os resultados da integração da Atenção Básica com os demais níveis de complexidade.

111 Documento técnico contendo a caracterização da Política Nacional de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica, que considere as finalidades, a 
estrutura, as práticas dos atores envolvidos, os processos da ação e o contexto político organizacional.

112 Análise de referência bibliográfica que estabeleça uma tipologia sobre Dispositivos Institucionais da Avaliação, com vistas a auxiliar a reflexão sobre 
as estratégias de monitoramento e avaliação desenvolvidas pelo DAB/SAS/MS e seus parceiros institucionais.

113 Sistematização dos dispositivos institucionais desenvolvidos pelo DAB/SAS/MS com vistas à institucionalização da avaliação no âmbito da atenção 
básica no SUS. 

114 Documento descritivo e analítico sobre a assessoria técnica da Coordenação de Gestão da Atenção Básica à equipe técnica da Secretaria de Estado 
da Saúde do Pará na qualificação do processo de acompanhamento da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família, considerando os princípios e 
diretrizes definidos na Portaria n° 650/GM, de 28 de março de 2006.

115 Documento descritivo e analítico sobre a situação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família nos municípios do estado do Pará, com registro de 
reivindicações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST/PA, e plano de trabalho para atendimento das mesmas, considerando os princípios 
e diretrizes definidos na Portaria n° 648/GM, de 28 de março de 2006.

116 Documento descritivo e analítico sobre a situação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família nos municípios do estado do Pará, com registro de 
Casos de Doença de Chagas Agudo, considerando os princípios e diretrizes definidos na Portaria n° 648/GM, de 28 de março de 2006.

117 Documento descritivo e analítico sobre a situação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família dos municípios integrantes dos Territórios da 
Cidadania do Estado do Pará, considerando os princípios e diretrizes definidos na Portaria n° 648/GM, de 28 de março de 2006.

118 Documento descritivo e analítico sobre a situação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família nos municípios do estado do Maranhão, com 
registro de beribéri, considerando os princípios e diretrizes definidos na Portaria n° 648/GM, de 28 de março de 2006.
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119 Documento descritivo e analítico sobre a situação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família dos municípios integrantes dos Territórios da 
Cidadania do Estado do Maranhão, considerando os princípios e diretrizes definidos na Portaria n° 648/GM, de 28 de março de 2006.

120 Documento técnico contendo análise da lista de equipamentos e materiais permanentes das Equipes de Saúde da Família com base no Manual de 
Estrutura Física de Unidades Básicas de Saúde e SomaSUS, ambos do Ministério da Saúde, com a finalidade de qualificação da gestão da informação 
para elaboração de projetos. 

121 Documento técnico contendo análise situacional dos convênios celebrados entre o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde e os 
municípios da Região Norte mediante Sistema de Informação de Gestão de Convênios – Gescon no ano de 2007 para embasamento dos pareceres 
técnicos de projetos futuros.

122 Documento técnico contendo análise situacional dos convênios celebrados entre o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde e os 
municípios da Região Sul mediante Sistema de Informação de Gestão de Convênios – Gescon no ano de 2007 para embasamento dos pareceres 
técnicos de projetos futuros.

123 Documento técnico contendo análise situacional dos convênios celebrados entre o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde e os 
municípios da Região Centro-Oeste mediante Sistema de Informação de Gestão de Convênios – Gescon no ano de 2007 para embasamento dos 
pareceres técnicos de projetos futuros.

124 Documento técnico contendo análise situacional dos convênios celebrados entre o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde e os 
municípios da Região Sudeste mediante Sistema de Informação de Gestão de Convênios – Gescon no ano de 2007 para embasamento dos pareceres 
técnicos de projetos futuros.

125 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf no Estado da Paraíba, nos anos de 2005 e 2006, considerando 
o alcance das metas pactuadas, os resultados alcançados, e os recursos investidos, a partir dos relatórios apresentados pelos Municípios de Campina 
Grande, João Pessoa e Santa Rita.

126 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf no Estado do Espírito Santo, nos anos de 2005 e 2006, 
considerando o alcance das metas pactuadas, os resultados alcançados, e os recursos investidos, a partir dos relatórios apresentados pelos 
Municípios de Vila Velha, Linhares, Serra e Vitória e Colatina.

127 Elaboração de capítulo de publicação (livro comemorativo), relativa aos 15 anos da Estratégia de Saúde da Família, sobre o tema “A História da 
Atenção Primária à Saúde no Brasil (período anterior a 1993), atividade consubstanciada em texto produzido e apresentado à coordenação do 
projeto do livro.

128 Documento contendo edição e revisão de conteúdo técnico (saúde) dos artigos e matérias previstos para publicação na Revista Brasileira de Saúde 
da Família, edição número 21, atividades consubstanciadas em (a) relatório de atividades; (b) texto preparado para publicação.

129 Documento contendo edição e revisão de conteúdo técnico (saúde) dos artigos e matérias previstos para publicação na Revista Brasileira de Saúde 
da Família, edição número 22, atividades consubstanciadas em (a) relatório de atividades; (b) texto preparado para publicação.

130 Documento contendo edição e revisão de conteúdo técnico (saúde) dos artigos e matérias previstos para publicação na Revista Brasileira de Saúde 
da Família, edição número 23, atividades consubstanciadas em (a) relatório de atividades; (b) texto preparado para publicação.

131 Documento técnico descritivo e analítico dos profissionais da área de Enfermagem na Atenção Básica e Saúde da Família no Estado do Acre.

132 Documento técnico documento descritivo e analítico dos profissionais da área de Enfermagem na Atenção Básica e Saúde da Família no Estado da 
Bahia.

133 Documento técnico documento descritivo e analítico dos profissionais da área de Enfermagem na Atenção Básica e Saúde da Família no Estado no 
Mato Grosso do Sul

134 Documento apresentando o monitoramento de 100% dos casos de beribéri dos municípios Vila Nova dos Martírios, São Pedro D’água Branca, São 
Francisco do Brejão, Cidelândia. 

135 Documento apresentando o diagnóstico da situação da atenção básica dos municípios Vila Nova dos Martírios, São Pedro D’água Branca, São 
Francisco do Brejão, Cidelândia, frente às ações do Plano de Trabalho do beribéri. 

136 Documento apresentando a análise da implementação dos processos de capacitação dos profissionais da AB/SF no “Protocolo de Assistência e 
Vigilância Epidemiológica do Beribéri” para o diagnóstico e tratamento precoce da doença, dos municípios Vila Nova dos Martírios, São Pedro D’água 
Branca, São Francisco do Brejão, Cidelândia. 

137 Documento apresentando a análise das discussões e estratégias de implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família a Estratégia Saúde da 
Família, dos municípios Vila Nova dos Martírios, São Pedro D’água Branca, São Francisco do Brejão, Cidelândia. 

138 Documento apresentando a estruturação e organização da rede de atenção (fluxo de usuários, a referência/contrarreferência para o beribéri a 
serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica e do município Vila Nova dos Martírios, São Pedro D’água Branca, São Francisco do 
Brejão, Cidelândia. 

139 Documento apresentando os principais problemas detectados nas visitas às SMS, as medidas adotadas ou sugeridas para solucioná-los e avaliação 
da implementação do Plano de Trabalho desenhado para os munícipios Vila Nova dos Martírios, São Pedro D’água Branca, São Francisco do Brejão, 
Cidelândia. 

140 Documento descritivo e analítico sobre os resultados alcançados na implementação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família, no eixo saúde do 
Programa Territórios da Cidadania, no Estado do Rio de Janeiro, considerando os princípios e diretrizes definidos pela Política Nacional de Atenção 
Básica e na Portaria n° 650/GM, de 28 de março de 2006, e a Portaria n° 822/GM, de 17 de abril de 2006.

141 Documento descritivo e analítico sobre os resultados alcançados na implementação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família, no eixo saúde 
do Programa Territórios da Cidadania, no Estado do Espírito Santo, considerando os princípios e diretrizes definidos pela Política Nacional de Atenção 
Básica e na Portaria n° 650/GM, de 28 de março de 2006, e a Portaria n° 822/GM, de 17 de abril de 2006. 
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142 Documento descritivo e analítico sobre os resultados alcançados na implementação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família, no eixo saúde 
do Programa Territórios da Cidadania, no Estado de Minas Gerais, considerando os princípios e diretrizes definidos pela Política Nacional de Atenção 
Básica e na Portaria n° 650/GM, de 28 de março de 2006, e a Portaria n° 822/GM, de 17 de abril de 2006.

143 Documento descritivo e analítico sobre os indicadores de saúde relacionados com a Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família, nos municípios 
do Estado do Rio de Janeiro, considerando o processo de regionalização adotado pelo Pacto pela Saúde.

144 Documento descritivo e analítico sobre os indicadores de saúde relacionados com a Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família, nos municípios 
do Estado de São Paulo, considerando o processo de regionalização adotado pelo Pacto pela Saúde.

145 Documento descritivo e analítico sobre os indicadores de saúde relacionados com a Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família, nos municípios 
do Estado do Espírito Santo, considerando o processo de regionalização adotado pelo Pacto pela Saúde.

146 Produção das Diretrizes curriculares para os cursos de formação lato sensu em Saúde da Família.

147 Elaboração de um projeto nacional de reguladores para o Programa Nacional Telesaúde Brasil – Atenção Primária.

148 Criação de um documento guia para orientar a integração ensino-serviço na Atenção Básica, incluindo os temas prioritários de pesquisa a serem 
desenvolvidos pelos Núcleos de Excelência Clínica na Atenção Básica previstos pelo PET-Saúde.

149 Documento contendo análise e documentação dos relatórios do sistema local SGP (Sistema de Gerenciamento do Proesf) do Proesf (Projeto de 
Expansão da Estratégia da Saúde da Família), nos módulos ‘Plano Operativo Anual’ e ‘Plano de Aquisições’, tendo como parâmetro de análise o seu 
impacto na melhoria da cobertura das Equipes de Saúde da Família, no contexto da Atenção Básica em Saúde.

150 Documento contendo análise e documentação dos relatórios do sistema local SGP (Sistema de Gerenciamento do Proesf) do Proesf (Projeto de 
Expansão da Estratégia da Saúde da Família), no módulo ‘Plano de Execução’, tendo como parâmetro de análise o seu impacto na melhoria da 
cobertura das Equipes de Saúde da Família, no contexto da Atenção Básica em Saúde.

151 Documento técnico contendo coordenação editorial com áreas técnicas, acompanhamento, normalização Editora MS, impressão e distribuição da 
publicação: Livro Relatório do Seminário Internacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

152 Documento técnico contendo coordenação editorial com áreas técnicas, acompanhamento, normalização Editora MS, e finalização da publicação Siab 
2006 – Sistema de Informação da Atenção Básica.

153 Documento técnico contendo coordenação editorial com áreas técnicas, acompanhamento, normalização Editora MS, impressão e distribuição da 
publicação: Caderno Atenção Básica – número 24.

154 Documento técnico contendo coordenação editorial com áreas técnicas, acompanhamento, normalização Editora MS, impressão e distribuição da 
publicação: Manual dos Agentes Comunitários de Saúde.

155 Documento contendo avaliação da oficina de formação de tutores em educação em saúde para o autocuidado em diabetes.

156 Documento contendo a avaliação da oficina de formação de multiplicadores em educação em saúde para o autocuidado em diabetes, na Região 
Norte.

157 Documento contendo avaliação da oficina de formação de multiplicadores em educação em saúde para o autocuidado em diabetes, na Região 
Nordeste.

158 Documento contendo avaliação da oficina de formação de multiplicadores em educação em saúde para o autocuidado em diabetes, na Região 
Centro – Oeste.

159 Documento contendo apresentação e descrição dos marcos históricos, conceituais e institucionais da estratégia Saúde da Família durante sua fase de 
expansão e consolidação, de 2001 até 2008, ressaltando atores e locais.

160 Documento contendo apresentação e análise da implantação da estratégia Saúde da Família no país no período de 1998 a 2006 considerando 
indicadores sensíveis à Atenção Básica, critérios populacionais e socioeconômicos, agregados por Região.

161 Documento contendo apresentação e análise dos resultados da implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 
no período de 2006 a 2008, considerando cada uma das áreas constituintes (Homeopatia, Acupuntura, Fitoterapia, medicina Antroposófica e 
Termalismo)

162 Documento contendo apresentação e análise dos resultados da implantação do projeto Avaliação para Melhoria da Qualidade (AMQ) e avaliação do 
impacto considerando resultados das autoavaliações dos momentos 1 e 2, para os padrões dos cadernos 4 e 5.

163 Documento técnico sobre o tema: “Abordagem da Saúde Sexual na Atenção Básica” para orientação ao trabalho desenvolvido pelas equipes de 
Atenção Básica/Saúde da Família.

164 Documento técnico sobre o tema: “Abordagem da Saúde Reprodutiva na Atenção Básica” para orientação ao trabalho desenvolvido pelas equipes de 
Atenção Básica/Saúde da Família.

165 Documento técnico sobre o tema: “Promovendo a Saúde Sexual e a Saúde Reprodutiva das pessoas que exercem a prostituição” para orientação ao 
trabalho desenvolvido pelas equipes de Atenção Básica/Saúde da Família.

166 Documento técnico contendo apresentação e análise sobre o processo de organização e realização do Monitoramento da Implantação e do 
Funcionamento da Estratégia Saúde da Família, no Estado de Santa Catarina, no período de maio e junho de 2008.

167 Documento técnico contendo apresentação e análise das atividades de suporte ao Fortalecimento da Atenção Básica e os produtos obtidos nesse 
trabalho, no município de Joinville-SC, no período de setembro de 2007 a novembro de 2008.

168 Documento técnico contendo apresentação e análise sobre as ações de saúde no âmbito do Programa Territórios da Cidadania, no Estado do Espírito 
Santo. 

169 Documento apresentando as alterações e atualizações dos procedimentos cirúrgicos das vias aéreas superiores da cabeça e pescoço constantes nas 
tabela unificada de procedimentos do Sistema de Informação do SUS utilizada pelas equipes de saúde bucal da Atenção Básica.
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170 Documento técnico apresentado o monitoramento e avaliação dos serviços dos centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de 
prótese dentárias do estado do Rio Grande do Norte.

171 Documento técnico apresentado o monitoramento e avaliação dos serviços dos centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de 
prótese dentárias do estado da Paraíba.

172 Documento técnico apresentando orientações de atendimento às urgências de saúde bucal, direcionando a ampliação do foco de atuação para as 
equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica.

173 Documento contendo relato sobre as tratativas de contratação da cooperação técnica e fiduciária para implementação da Fase 2 do Projeto de 
Expansão e Consolidação da Saúde da Família – Proesf em âmbito nacional na Atenção Primária em Saúde.

174 Documento contendo as normas e diretrizes, para a operacionalização do Componente I (municipal) da fase 2 do Proesf, apontando o conjunto das 
possíveis modernizações nos pressupostos organizativos desse Componente, bem como os critérios para a definição do Teto Financeiro Potencial dos 
municípios que executarão a fase 2 do Projeto e os critérios para avaliação do desempenho, de cada um deles.

175 Documento contendo proposta de execução, e respectivos fluxos operacionais, dos valores previstos na cooperação técnica e fiduciária, entre 2009 e 
2012, para implementação da Fase 2 do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família – Proesf em âmbito nacional na Atenção Primária 
em Saúde.

176 Documento contendo a proposta do Termo de Referência do I Encontro Nacional de Gestores dos Centros de Especialidades Odontológicas – CEO e I 
Encontro dos Coordenadores Nacionais de Saúde Bucal dos Países Latino-Americanos.

177 Documento contendo proposta de coordenação técnico-operacional das ações de planejamento e execução da Oficina de Treinamento do Sistema de 
Gerenciamento de Projetos – SGP2 – Proesf – Regional Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

178 Documento contendo a proposta de coordenação técnico-operacional das ações de planejamento e execução da Câmara Técnica dos Coordenadores 
Estaduais de Atenção Básica/Ministério da Saúde/Conass e Conasems.

179 Documento contendo a proposta do Termo de Referência do V Seminário Internacional de Atenção Primária. 

180 Documento técnico contendo a análise da situação da Estratégia de Saúde da Família nos Territórios da Cidadania da Região de Minas Gerais: Baixo 
Jequitinhonha, Médio Jequitinhonha e Alto Rio Pardo.

181 Documento técnico contendo a análise da situação da Estratégia de Saúde da Família nos Territórios da Cidadania da Região de Minas Gerais: Serra 
Geral, Noroeste de Minas e Sertão de Minas.

182 Documento técnico contendo a análise da situação da Estratégia de Saúde da Família nos Territórios da Cidadania da Região de Minas Gerais: Alto 
Jequitinhonha e Vale do Mucuri.

183 Documento técnico contendo análise da estrutura física e equipamentos na Estratégia Saúde da Família, a partir de informações obtidas no 
Monitoramento da Implantação e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família, realizado no Rio de Janeiro no ano de 2007. 

184 Documento técnico contendo análise dos insumos e medicamentos na Estratégia Saúde da Família, a partir de informações obtidas no 
Monitoramento da Implantação e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família, realizado no Rio de Janeiro no ano de 2007. 

185 Documento técnico contendo análise da organização, territorialização e acesso a atenção especializada na Estratégia Saúde da Família, a partir de 
informações obtidas no Monitoramento da Implantação e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família, realizado no Rio de Janeiro no ano de 
2007. 

186 Documento técnico contendo análise do processo de trabalho das ESF e ESB na Estratégia Saúde da Família, a partir de informações obtidas no 
Monitoramento da Implantação e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família, realizado no Rio de Janeiro no ano de 2007.

187 Documento técnico contendo análise da gestão do trabalho na Estratégia Saúde da Família, a partir de informações obtidas no Monitoramento da 
Implantação e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família, realizado no Rio de Janeiro no ano de 2007. 

188 Documento técnico contendo análise da formação e educação continuada na Estratégia Saúde da Família, a partir de informações obtidas no 
Monitoramento da Implantação e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família, realizado no Rio de Janeiro no ano de 2007. 

189 Documento contendo Protocolo de Monitoramento e Supervisão da Fase 2 do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família – Proesf.

190 Documento contendo Instrumentos de avaliação para a Fase 2 do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família – Proesf.

191 Documento contendo levantamento de evidências relevantes para a gestão, em português e inglês, que dêem suporte a discussão técnico – política 
sobre a sustentabilidade da Estratégia de Saúde da Família.

192 Documento descritivo contendo o desenho metodológico do needs assessment para cooperação internacional no campo da enfermagem a ser 
realizado pelos estados do Acre, Bahia e Mato Grosso do Sul negociado e aprovado pelo DAB/MS e Conass.

193 Documento analítico contendo a avaliação de necessidade de apoio de cooperação internacional no campo da enfermagem na atenção primária na 
perspectiva das SES/Conass, escolas de enfermagem e DAB/MS.

194 Documento contendo proposta de integração das políticas e programas de âmbito nacionais no campo da Atenção Básica. Produto I – Documento 
contendo o diagnóstico situacional para levantamento de prioridades com vistas a promover a melhoria dos processos das coordenações e diretoria 
de Departamento da Atenção Básica.

195 Documento Técnico contendo pesquisa documental fundamentada na visão histórica científica da promoção, educação e informação em saúde, no 
âmbito da Atenção Básica, especificamente nos Programas: Agentes Comunitários de Saúde e Estratégia de Saúde da Família.

196 Documento Técnico contendo pesquisa historiográfica na literatura geral visando a identificação dos termos técnicos utilizados para os seguintes itens 
selecionados: Atenção Primária à Saúde, Promoção da Saúde e Informação em Saúde, visando confrontar com os termos utilizados em publicações e 
textos técnicos produzidos pelo DAB, no período de 2003 a 2008. 

197 Documento Técnico contendo pesquisa historiográfica em textos técnicos e publicações produzidas pelo DAB visando a identificação dos conceitos 
utilizados para os seguintes termos selecionados: Atenção Primária à Saúde, Promoção da Saúde e Informação em Saúde, com o objetivo de 
estabelecer um alinhamento conceitual do Departamento em futuras publicações, no período de 2003 a 2008. 
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198 Documento técnico contendo apresentação do Projeto de Qualificação da Atenção Primária à Saúde.

199 Documento técnico contendo apresentação da Primeira Oficina “Atenção Primária à Saúde como coordenadora das redes de atenção à saúde” do 
Projeto de Qualificação da Atenção Primária à Saúde.

200 Organização do atendimento para responder às necessidades de saúde da população do Projeto de Qualificação da Atenção Primária à Saúde.

201 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados, a partir dos relatórios apresentados pelos Municípios de Aracaju/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE.

202 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados, a partir dos relatórios apresentados pelos Municípios de Niterói e Rio de Janeiro.

203 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados, a partir dos relatórios apresentados pelos Municípios de Queimados, Resende e Volta Redonda. 

204 Documento analítico contendo apresentação, descrição da situação de implantação e da transferência do Piso de Atenção Básica variável, 
componentes Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde e Saúde Bucal, durante o ano de 2008. 

205 Documento técnico contendo a apresentação e descrição das não-conformidades geradoras de suspensão dos repasses do Piso de Atenção Básica 
variável durante o ano de 2008.

206 Documento descritivo das situações de solicitação de créditos retroativos referente ao Piso de Atenção Básica variável da Estratégia Saúde da Família 
e dos principais fatores implicados nesse processo durante o ano de 2008. 

207 Documento descritivo com apresentação dos dados referentes aos aportes federais utilizados no ano de 2008 pelos municípios qualificados para 
recebimento da estratégia de Compensações de Especificidades Regionais – CER, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica.

208 Documento descritivo e analítico dos procedimentos e fluxos adotados para credenciamento dos municípios e aporte de incentivos referentes aos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf.

209 Documento contendo avaliação das Equipes de Saúde Bucal – ESB qualificadas, implantadas e informadas no Sistema de Informações da Atenção 
Básica – Siab, Região Norte, no primeiro semestre de 2009.

210 Documento contendo avaliação das Equipes de Saúde Bucal – ESB qualificadas, implantadas e informadas no Sistema de Informações da Atenção 
Básica – Siab, Região Nordeste, no primeiro semestre de 2009.

211 Documento técnico contendo orientação do processo de trabalho dos profissionais do nível superior das equipes de Saúde da Família baseado nos 
principais atributos da Atenção Primária em Saúde.

212 Documento técnico contendo caracterização da rede de atenção primária do município de São Paulo com vistas à adequação do aplicativo digital do 
Projeto Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família- AMQ aos municípios brasileiros de grande porte populacional.

213 Documento técnico contendo estudo descritivo e avaliativo da implantação do Projeto Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da 
Família- AMQ através da estratégia de capacitação de agentes multiplicadores das Secretarias Estaduais de Saúde: limites e possibilidades. 

214 Documento técnico contendo proposta técnica de avaliação da atenção básica através de oficinas de trabalho que integrem os indicadores da Política 
Nacional da Atenção Básica, os indicadores de mortalidade infantil e os indicadores do Projeto AMQ no Pacto pela Saúde, em parceria com estados e 
municípios.

215 Documento apresentando o monitoramento de 100% dos casos de beribéri dos municípios Monção; Regional de Bacabal: Olho D’água das Cunhas; 
Regional de Zé Doca: Governador Newton Belo, Centro Novo e Nova Olinda, Bom Jardim. 

216 Documento apresentando o diagnóstico da situação da atenção básica dos municípios Monção; Regional de Bacabal: Olho D’água das Cunhas; 
Regional de Zé Doca: Governador Newton Belo, Centro Novo e Nova Olinda, Bom Jardim. 

217 Documento apresentando a análise da implementação dos processos de capacitação dos profissionais da AB/SF no “Protocolo de Assistência e 
Vigilância Epidemiológica do Beribéri” para o diagnóstico e tratamento precoce da doença, dos municípios Monção; Regional de Bacabal: Olho 
D’água das Cunhas; Regional de Zé Doca: Governador Newton Belo, Centro Novo e Nova Olinda, Bom Jardim.

218 Documento apresentando a análise das discussões e estratégias de implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família a Estratégia Saúde da 
Família, dos municípios Monção; Regional de Bacabal: Olho D’água das Cunhas; Regional de Zé Doca: Governador Newton Belo, Centro Novo e Nova 
Olinda, Bom Jardim. 

219 Documento apresentando a estruturação e organização da rede de atenção (fluxo de usuários, a referência/contrarreferência para o beribéri a 
serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica e do município) dos municípios Monção; Regional de Bacabal: Olho D’água das Cunhas; 
Regional de Zé Doca: Governador Newton Belo, Centro Novo e Nova Olinda, Bom Jardim.

220 Documento técnico contendo memorial dos trabalhos apresentados no Encontro Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às 
Endemias.

221 Documento técnico contendo o memorial dos trabalhos, referente ao Encontro Nacional da Rede de Alimentação e Nutrição do SUS.

222 Documento técnico contendo o plano de trabalho e as diretrizes para o planejamento, promoção e execução da atividade promovida pelo 
Departamento de Atenção Básica – Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde na Terapia Comunitária.

223 Documento contendo apresentação, análise quanti-qualitativa, discussão e sistematização dos encaminhamentos tomados pelo Departamento de 
Atenção Básica das irregularidades constatadas na 23ª etapa da fiscalização da Controladoria Geral da União, por meio dos sorteios públicos, nos 
municípios da Região Sudeste do Brasil.

224 Documento contendo apresentação, análise quanti-qualitativa, discussão e sistematização dos encaminhamentos tomados pelo Departamento de 
Atenção Básica das irregularidades constatadas na 23ª etapa da fiscalização da Controladoria Geral da União, por meio dos sorteios públicos, nos 
municípios da Região Sul do Brasil.

225 Serviço de adaptação ao Português do Brasil da tradução realizada pelo Governo de Portugal do Relatório Mundial de Saúde 2008, com 
aproximadamente 526 laudas.
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226 Documento contendo o processo de inserção da Saúde Bucal em inquéritos de base populacional realizados pelo Ministério da Saúde nos últimos 
cinco anos.

227 Documento contendo dados comparativos entre a cobertura populacional das Equipes de Saúde Bucal inseridas na Estratégia Saúde da Família e a 
população coberta pelo Programa do Ministério do Desenvolvimento Social e combate a fome: Bolsa Família.

228 Documento contendo os desdobramentos da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal SBBrasil 2010 na Região em que atuou o Centro Colaborador da 
Universidade Federal de Santa Catarina.

229 Documento técnico com a análise da captação precoce de gestantes (1º trimestre) no Sistema de Informação da Atenção Básica – Siab nos 
municípios da Amazônia legal prioritários para redução da mortalidade infantil ano de 2008.

230 Documento técnico contendo análise do desempenho dos estados das regiões Sul e Sudeste referente aos indicadores do fortalecimento da atenção 
básica no Pacto pela Saúde 2008.

231 Documento técnico contendo análise do desempenho dos estados da Região Norte referente aos indicadores do fortalecimento da atenção básica no 
Pacto pela Saúde 2008.

232 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados nos municípios de Foz do Iguaçu/PR, Jaboatão dos Guararapes/PE e Olinda/PE. 

233 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados nos municípios de Guarapuava/PR e Cabo de Santo Agostinho/PE.

234 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados nos municípios de Colombo/PR e Vitória de Santo Antão/PE.

235 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados nos municípios de Maringá/PR e Recife/PE.

236 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto aos municípios do Proesf Fase I, considerando o alcance das metas pactuadas e os 
resultados alcançados nos municípios de Garanhuns/PE e Londrina/PR.

237 Documentação e Implementação do Módulo de Integração do Sistema de transferência de recurso do Fundo Nacional de Saúde – SISPAG com o 
Sistema de Gerenciamento do Proesf Fase 2 – SGP2.

238 Documento técnico contendo as diretrizes clínicas para abordagem de disúria na Atenção Primária. 

239 Documento técnico sobre investigação clínica e tratamento da Sífilis Congênita na Atenção Primária.

240 Documento técnico abordando o método clínico centrado na pessoa para uso pelas equipes Saúde da Família. 

241 Documento técnico descritivo sobre a participação do DAB/SAS/MS na oficina do Seminário Nacional do Estatuto dos Povos Indígenas no subgrupo 
5º, que trata das discussões sobre Assistência Especial e Saúde Indígena em 2008, em Belém/PA.

242 Documento Técnico contendo abordagem da Saúde Reprodutiva na Atenção Básica para orientação ao trabalho desenvolvido pelas equipes de 
Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família.

243 Documento Técnico: Promovendo a Saúde Sexual e a Saúde Reprodutiva das pessoas que exercem a prostituição para orientação ao trabalho 
desenvolvido para equipes de Atenção Básica/Saúde da Família.

244 Documento Técnico: Promovendo a Saúde Sexual e a Saúde Reprodutiva na Diversidade – População Indígena.

245 Documento contendo a análise dos Relatórios Finais de Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) do ano de 2006, aplicado aos municípios 
executores da Fase 1 do Proesf, coletando as constatações mais frequentes da malversação do uso dos recursos transferidos e as recomendações da 
CGU, objetivando a elaboração de Manual de Acompanhamento dos futuros executores da Fase 2 para mitigação de tais condições.

246 Documento apresentando os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento do câncer bucal e a relação de procedimentos com finalidade 
diagnóstica relacionados ao diagnóstico precoce dessa patologia, no âmbito da Atenção Básica.

247 Documento apresentando comparação entre os dados epidemiológicos referentes às alterações de tecido mole da boca, obtidos em levantamento 
nacional finalizado no ano de 2003 (Projeto SB Brasil 2003: condições de saúde bucal da população brasileira 2002-2003: resultados principais), e as 
informações referentes aos procedimentos com finalidade diagnóstica, no âmbito da Atenção Básica, relacionados a lesões envolvidas com o câncer 
bucal na macrorregião Sul.

248 Estudo dos principais motivos de descumprimento por parte dos municípios da regulamentação da estratégia saúde da família em 2008 sob a ótica 
do Ministério Público e da Controladoria Geral da União.

249 Análise da Atenção Primária no Território do Vale dos Rios Piauí e Itaueiras, contemplado no Território da Cidadania, considerando a Estrutura das 
Unidades Básicas de Saúde; a Organização e Territorialização; o Processo de Trabalho das ESF e ESB; os Insumos e medicamentos; o Acesso a exames 
e a outros níveis de atenção; a Gestão do trabalho e Formação e Educação Permanente, segundo os princípios e diretrizes definidos pela Política 
Nacional de Atenção Básica.

250 Análise da situação de saúde da criança no Território do Vale dos Rios Piauí e Itaueiras, contemplado no Território da Cidadania, com o objetivo de 
subsidiar a construção da Rede de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, considerando os princípios e diretrizes definidos pela Política Nacional 
de Atenção Básica e na Portaria n° 650/GM, de 28 de março de 2006, e Portaria n° 822/GM, de 17 de abril de 2006.

251 Documentação e Implementação do Módulo de Avaliação e Monitoramento de Indicadores Proesf Fase 2 baseado em Metas e Série Histórica.

252 Documentação e Implementação do Módulo de Monitoramento de Indicadores do Proesf Fase 2 baseado em Critérios de Classificação.

253 Documento técnico contendo avaliação de cenários do Projeto de Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da Família (Proesf) relacionados 
ao Bônus do Projeto Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família – AMQ, e sugestão de indicadores e de modelos de 
bonificação. 
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254 Documento técnico contendo avaliação sobre a rotatividade de médicos da equipe Saúde da Família em 2008 utilizando o banco de dados do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

255 Documento técnico contendo análise das características dos municípios que implantaram o Projeto Avaliação para Melhoria da Qualidade da 
Estratégia Saúde da Família – AMQ até 2009 por meio de regressão linear multivariada. 

256 Documento descritivo contendo a análise das Categorias Profissionais nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf, a partir de janeiro de 2009, 
conforme quantitativo, na Região Sul do Brasil. Essa avaliação servirá como subsídio para o processo de cooperação técnica na Atenção Básica entre 
Ministério da Saúde, Estado e Municípios.

257 Documento Descritivo contendo a análise das Categorias Profissionais nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf, a partir de janeiro de 2009, 
conforme quantitativo, na Região Sudeste do Brasil. Essa avaliação servirá como subsídio para o processo de cooperação técnica na Atenção Básica 
entre Ministério da Saúde, Estado e Municípios.

258 Documento apresentando o monitoramento de 100% dos casos de beribéri dos municípios Barra do Corda, Fernando Falcão e Jenipapo dos Vieiras.

259 Documento apresentando o diagnóstico da situação da atenção básica dos municípios Barra do Corda, Fernando Falcão e Jenipapo dos Vieiras, frente 
às ações do Plano de Trabalho do beribéri.

260 Documento apresentando a análise da implementação dos processos de capacitação dos profissionais da AB/SF no “Protocolo de Assistência e 
Vigilância Epidemiológica do Beribéri” para o diagnóstico e tratamento precoce da doença, dos municípios Barra do Corda, Fernando Falcão e 
Jenipapo dos Vieiras.

261 Documento apresentando a análise das discussões e estratégias de implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família a Estratégia Saúde da 
Família, dos municípios Barra do Corda, Fernando Falcão e Jenipapo dos Vieiras.]

262 Documento apresentando a estruturação e organização da rede de atenção (fluxo de usuários, a referência/contrarreferência para o beribéri a 
serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica e do município) dos municípios Barra do Corda, Fernando Falcão e Jenipapo dos Vieiras.

263 Documento apresentando as ações intersetoriais desenvolvidas pelos municípios Barra do Corda, Fernando Falcão e Jenipapo dos Vieiras.

264 Documento técnico apresentando as diretrizes para o atendimento da asma aguda nas unidades básicas de saúde.

265 Documento técnico apresentando discussão dos princípios e diretrizes para abordagem do álcool e outras drogas pelos profissionais que atuam na 
Estratégia Saúde da Família.

266 Documento técnico apresentando a conduta clínica para atendimento ao fumante pelos profissionais das equipes da Atenção Primária à Saúde.

267 Documento técnico sobre o tratamento do transtorno de pânico, baseado nos princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental, contendo subsídios 
para aplicação prática por profissionais da Atenção Básica.

268 Documento técnico sobre o tratamento da fobia específica, baseado nos princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental, contendo subsídios para 
aplicação prática por profissionais da Atenção Básica.

269 Documento técnico sobre o tratamento das disfunções sexuais, baseado nos princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental, contendo subsídios 
para aplicação prática por profissionais da Atenção Básica.

270 Documento contendo a situação dos municípios cadastrados na 1ª autoavaliação no projeto Avaliação para a Melhoria da Qualidade – AMQ, por 
Região, no período de dezembro de 2006 a dezembro de 2008.

271 Documento contendo a situação dos municípios cadastrados na 2ª autoavaliação no projeto Avaliação para a Melhoria da Qualidade – AMQ, por 
Região, no período de dezembro de 2006 a dezembro de 2008.

272 Documento técnico contendo relatório de análise do Programa Saúde na Escola – PSE referente à implantação e implementação no estado do Mato 
Grosso do Sul.

273 Documento técnico contendo relatório de análise do Programa Saúde na Escola – PSE referente à implantação e implementação no estado de Santa 
Catarina.

274 Documento técnico contendo relatório de análise do Programa Saúde na Escola – PSE referente à implantação e implementação no estado do Ceará.

275 Documento técnico contendo relatório de análise do Programa Saúde na Escola – PSE no município de Pilar/AL, referente ao Projeto Municipal de 
implantação e implementação das ações do Componente 1 – Avaliação das Condições de Saúde realizada pelos profissionais da Atenção Básica/
Saúde da Família.

276 Documento técnico contendo relatório de análise do Programa Saúde na Escola – PSE no município de Jaramataia/AL, referente ao Projeto Municipal 
de implantação e implementação das ações do Componente 1 – Avaliação das Condições de Saúde realizada pelos profissionais da Atenção Básica/
Saúde da Família.

277 Documento contendo apresentação, análise e discussão dos processos relativos aos sorteios da Controladoria Geral da União-CGU, de número 23 no 
Departamento de Atenção Básica, organizando as informações sobre respostas e dados por Unidade Federada.

278 Documento contendo apresentação, análise quanti-qualitativa, discussão e sistematização dos encaminhamentos tomados pelo Departamento de 
Atenção Básica das irregularidades constatadas na 23ª etapa da fiscalização da Controladoria Geral da União, por meio dos sorteios públicos, nos 
municípios da Região Norte do Brasil.

279 Documento contendo apresentação, análise quanti-qualitativa, discussão e sistematização dos encaminhamentos tomados pelo Departamento de 
Atenção Básica das irregularidades constatada na 23ª etapa da fiscalização da Controladoria Geral da União, por meio dos sorteios públicos, nos 
municípios da Região Nordeste do Brasil.

280 Documento técnico contendo artigos e matérias para a Revista Brasileira de Saúde da Família, edição número 21.

281 Documento técnico contendo artigos e matérias para a Revista Brasileira de Saúde da Família, edição número 22. 

282 Documento técnico contendo artigos e matérias para a Revista Brasileira de Saúde da Família, edição número 23.

283 Documento técnico contendo artigos e matérias para a Revista Brasileira de Saúde da Família, edição número 24.
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284 Documento técnico contendo o diagnóstico das ações de comunicação do DAB para o ano de 2009.

285 Documento técnico contendo projeto de comunicação estratégica para o Departamento a ser implantado no decorrer de 2009.

286 Documento técnico contendo releases informativos produzidos sobre a Atenção Básica/Saúde da Família e enviados para veículos de comunicação 
durante o primeiro semestre de 2009, visando ampliar a comunicação quanto as ações promovidas pelo projeto junto a sociedade.

287 Documento técnico contendo os Informes da Atenção Básica – edições 50, 51 e 52.

288 Documento técnico contendo Informativos Eletrônicos do DAB – Infodab elaborados durante o ano de 2009.

289 Documento contendo a análise temporal da frequência de Tabagismo com base no cadastro do Sistema HiperDia do Ministério da Saúde no período 
de 01/2002 até 06/2009, por estados brasileiros e Distrito Federal. 

290 Documento contendo a análise temporal da frequência de Sedentarismo com base no cadastro do Sistema HiperDia do Ministério da Saúde no 
período de 01/2002 até 06/2009, por estados brasileiros e Distrito Federal.

291 Documento contendo levantamento de dados e análise de informações referentes à evolução da Atenção Básica no município de Contagem/MG, de 
2003 a 2007, e considerando aspectos relevantes da Estratégia da Saúde da Família e da Saúde Bucal, no mesmo período, nesse município. 

292 Documento de análise da cooperação técnica realizada junto ao município de Contagem/MG, no âmbito da Fase 1 do Projeto de Expansão e 
Consolidação da Saúde da Família (Proesf), considerando o alcance das metas pactuadas, os resultados alcançados, e os recursos investidos, a partir 
dos relatórios apresentados pelo município de 2003 a 2007.

293 Documento contendo Plano Municipal para execução da Fase 2 do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (Proesf) no município de 
Contagem/MG.

294 Documento contendo levantamento de dados e informações referentes à evolução da Atenção Básica no município de Belo Horizonte/MG, 
considerando o alcance das metas pactuadas, os resultados alcançados, e os recursos investidos na Expansão da Estratégia da Saúde da Família – 
Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família – Proesf/Fase I. 

295 Documento contendo Plano Municipal para execução da Fase 2 do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (Proesf) no município de 
Belo Horizonte/MG.

296 Documento descritivo-analítico referente às ações de capacitação e/ou educação permanente em saúde para profissionais dos Nasf – Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família: Estudo de caso 1 – Amostra Região Nordeste.

297 Documento descritivo-analítico referente às ações de capacitação e/ou educação permanente em saúde para profissionais dos Nasf – Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família: Estudo de caso 2 – Amostra regiões Norte e Centro-Oeste.

298 Documento descritivo-analítico referente às ações de capacitação e/ou educação permanente em saúde para profissionais dos Nasf – Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família: Estudo de caso 3 – Amostra Região Sudeste.

299 Documento descritivo-analítico referente às ações de capacitação e/ou educação permanente em saúde para profissionais dos Nasf – Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família: Estudo de caso 4 – Amostra Região Sul.

300 Documento técnico contendo análise das ações desenvolvidas pelo Departamento de Atenção Básica junto ao Grupo Executivo da Dengue durante o 
período epidêmico de 2009.

301 Documento técnico contendo análise do acompanhamento das atividades de integração da Atenção Básica com a Coordenação Geral do Programa 
Nacional Imunizações no ano de 2008. 

302 Documento técnico contendo análise do acompanhamento das atividades de implantação dos microscopistas para apoio diagnóstico às Equipes 
de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, como resultado do trabalho de integração da Atenção Básica com a Coordenação Geral do 
Programa Nacional de Controle da Malária.

303 Documento técnico contendo análise do trabalho de Monitoramento Integrado da Atenção Básica junto à Programação das Ações de Vigilância em 
Saúde – PAVS, da Secretaria de Vigilância em Saúde do MS, no ano de 2009.

304 Documento analítico contendo a apresentação e a descrição da situação da implantação e da transferência do Piso de Atenção Básica variável, 
componentes Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde e Saúde Bucal, durante o ano de 2007. 

305 Documento técnico contendo a apresentação e a descrição das não-conformidades geradoras de suspensão dos repasses do Piso de Atenção Básica 
variável durante o ano de 2007.

306 Documento descritivo das situações de solicitação de créditos retroativos referente ao Piso de Atenção Básica variável da Estratégia Saúde da Família 
e dos principais fatores implicados nesse processo durante o ano de 2007. 

307 Documento técnico contendo a apresentação e a descrição de situação da evolução do credenciamento relativo às ações de Atenção à Saúde no 
âmbito da Estratégia Saúde da Família durante o ano de 2007.

308 Documento descritivo com apresentação dos dados referentes aos aportes federais utilizados no ano de 2007 pelos municípios qualificados para 
recebimento da estratégia de Compensações de Especificidades Regionais – CER, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica.

309 Documento descritivo e analítico dos procedimentos e fluxos adotados para credenciamento dos municípios e aporte de incentivos referentes aos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf.

310 Documento técnico contendo apresentação e monitoramento de dois dos indicadores da Política Nacional de Atenção Básica: média anual de 
consultas médicas por habitante nas especialidades básicas e cobertura vacinal da terceira dose de tetravalente em menores de um ano de idade nos 
Dseis Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões e Alto Rio Purus a partir das informações do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena Básica – 
Siasi comparando com as informações do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações -SI-PNI.

311 Documento técnico contendo apresentação e monitoramento de dois dos indicadores da Política Nacional de Atenção Básica: – média anual de 
consultas médicas por habitante nas especialidades básicas e cobertura vacinal da terceira dose de tetravalente em menores de um ano de idade 
nos Dseis Amapá e Norte do Pará, Araguaia e Bahia a partir das informações do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena Básica – Siasi 
comparando com as informações do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações-SI-PNI.
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312 Documento técnico contendo apresentação e monitoramento de dois dos indicadores da Política Nacional de Atenção Básica: – média anual de 
consultas médicas por habitante nas especialidades básicas e cobertura vacinal da terceira dose de tetravalente em menores de um ano de idade 
nos Dseis Amapá e Norte do Pará, Araguaia e Bahia a partir das informações do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena Básica – Siasi 
comparando com as informações do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações-SI-PNI.

313  Documento técnico contendo apresentação e monitoramento de dois dos indicadores da Política Nacional de Atenção Básica: – média anual de 
consultas médicas por habitante nas especialidades básicas e cobertura vacinal da terceira dose de tetravalente em menores de um ano de idade nos 
Dseis Caiapó do Mato Grosso, Caiapó do Pará e Leste de Roraima a partir das informações do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 
Básica – Siasi comparando com as informações do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações-SI-PNI.

314 Documento técnico contendo apresentação e monitoramento de dois dos indicadores da Política Nacional de Atenção Básica – média anual de 
consultas médicas por habitante nas especialidades básicas e cobertura vacinal da terceira dose de tetravalente em menores de um ano de idade nos 
Dseis nos Dseis Manaus, Maranhão e Médio Rio Purus a partir das informações do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena Básica- Siasi 
comparando com as informações do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações-SI-PNI.

315 Documento analítico contendo apresentação, descrição da situação de implantação e da transferência de incentivos da Atenção Básica aos 
municípios integrantes dos Territórios da Cidadania durante o ano de 2008. 

316 Documento descritivo das situações de solicitação de créditos retroativos referente ao Piso de Atenção Básica variável da Estratégia Saúde da Família 
e dos principais fatores implicados nesse processo durante o ano de 2008. 

317 Documento técnico contendo apresentação e descrição de situação da evolução do credenciamento relativo às ações de Atenção à Saúde no âmbito 
da Estratégia Saúde da Família durante o ano de 2008.

318 Documento técnico apresentado o monitoramento e avaliação dos serviços dos centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de 
prótese dentárias do Distrito Federal.

319 Documento técnico apresentado o monitoramento e avaliação dos serviços dos centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de 
prótese dentárias do estado de Espírito Santo – ES.

320 Documento técnico contendo diretrizes gerais para orientação de gestores municipais na implementação das ações de Assistência Farmacêutica junto 
aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf.

321 Documento técnico contendo proposta de ações a serem desenvolvidas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf para a promoção do 
acesso e qualificação da dispensa dos medicamentos de uso contínuo na atenção básica.

322 Documento contendo proposta de ações a serem desenvolvidas pelos Farmacêuticos dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf para o 
monitoramento da utilização de medicamentos de uso contínuo pelos usuários.

323 Documento contendo: Descritivo do processo de definição de modelo, elaboração, distribuição e difusão de material audiovisual para registro da 
implantação da Rede Cultura e Saúde e instrumentalização de seus integrantes, assim como apresentação do material.

324 Documento Técnico apresentando proposta de orientação a gestores Estaduais/Municipais quanto ao processo de implantação dos Centros de 
Especialidades Odontológicas – CEO articulado às Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família – ESBSF.

325 Documento Técnico contendo apresentação da evolução de credenciamento de Centro de Especialidades Odontológica nos anos de 2007 e 2008 
relacionando com o registro da produção de procedimentos especializados, para macrorregião Centro-Oeste.

326 Documento contendo relatório do acompanhamento da otimização dos banco de dados (POSTGRESQL)e interface gráfica do Geoportal (PMAPPER, 
MAPBENDER) dos estados do Ceará e Bahia, referente aos dados gerados sobre a saúde nesses estados.

327 Documento contendo informe técnico para apoio aos estados do Ceará e da Bahia na atualização dos seus portais com dados do Ministério da 
Saúde, Ceará http://geolivre.saude.ce.gov.br e Bahia http://geolivre.saude.ba.gov.br.

328 Documento contendo planejamento acadêmico sobre “tecnologias do webmapping” para alunos de Universidade e planejamento da capacitação de 
profissionais da área da saúde.

329 Documento contendo estudo da viabilidade da implantação do geoportal em estados brasileiros que demandem o apoio do Ministério da Saúde. 

Nº CARTAS-ACORDO
1 Projeto de Análise dos Indicados da Política Nacional de Atenção Básica no Brasil.

2 Simpósio Atençao Primária à Saúde no Brasil e no Mundo: Papel da Pesquisa, da Advocacia e da Mobilizaçao Social.

3 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde em Quatro Estados de Baixo IDH no Nordeste Brasileiro.

 TC 50
Nº CONTRATOS
1 Contratação de serviço de Tradução Juramentada do inglês para o português de documentos técnicos/jurídicos envolvidos no Acordo de Empréstimo 

a ser firmado pelo governo Brasileiro com o Banco Mundial – Para Aplicação no projeto QualiSUS – Rede

2 Relatório descritivo analítico da agenda estratégica de trabalho do Departamento de Apoio à Descentralização – DAD/SE/MS, no ano de 2007.

3 Relatório descritivo analítico da agenda estratégica de trabalho do Departamento de Apoio à Descentralização – DAD/SE/MS, no ano de 2008. 

4 Documento técnico contendo análise sobre planejamento para 2008 da ação programática aprimoramento: implementação e acompanhamento da 
gestão descentralizada do SUS.
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5 Documento com levantamento das cooperações técnicas e financeiras na área de saúde com objetos voltados para o fortalecimento da 

gestão descentralizada do SUS, realizadas com recursos da ação programática: aprimoramento, implementação e acompanhamento da gestão 
descentralizada do SUS, no ano de 2008.
Documento descritivo sobre a execução das cooperações técnicas e financeiras na área de saúde celebradas em 2008 com recursos da ação 
programática, aprimoramento, implementação e acompanhamento da gestão descentralizada do SUS.

6 Relatório analítico e descritivo da situação do quantitativo da força de trabalho (Servidores Públicos, Terceirizados, Contrato Temporário da União e 
Prestadores de Serviços) do Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia.

7 Relatório analítico e descritivo da situação do quantitativo da força de trabalho (Servidores Públicos, Terceirizados, Contrato Temporário da União e 
Prestadores de Serviços) do Instituto Nacional de Cardiologia.

8 Relatório analítico e descritivo da situação do quantitativo da força de trabalho (Servidores Públicos, Terceirizados, Contrato Temporário da União e 
Prestadores de Serviços) do Instituto Nacional do Câncer.

9 Relatório analítico transversal da situação do quantitativo da força de trabalho (Servidores Públicos, Terceirizados, Contrato Temporário da União e 
Prestadores de Serviços) dos Institutos e hospitais vinculados ao Ministério da Saúde, já analisados individualmente, fazendo uma comparação entre 
eles, e o desenvolvimento de tecnologias de análise também comparada aos mesmos.

10 Documento técnico contendo diagnóstico sobre o desempenho na aquisição de medicamentos, celebrados em 2008 entre o Ministério da Saúde 
através da CGRL/Comec com Laboratórios Oficiais, objetivando comentar sobre problemas e oportunidades para melhoria e efetividade na execução 
dos recursos.

11 Documento contendo análise de processos de convênios celebrados no exercício de 2008, no Programa Nacional de Imunizações.

12 Documento técnico contendo análise e seleção dos convênios de obras de edificações em saúde pública a serem acompanhados pela Região 
Nordeste, referente ao exercício do 1º semestre de 2009.

13 Documento técnico contendo plano de acompanhamento com métodos e instrumentos da execução dos convênios de obras financiados pelo MS, 
para o exercício de 2009 na Região Nordeste.

14 Documento técnico contendo análise e seleção dos convênios de obras de edificações em saúde pública a serem acompanhados pela Região 
Nordeste, referente ao exercício do 2º semestre de 2009.

15 Documento técnico contendo critérios estratégicos e instrumentos técnicos para a avaliação das inconsistências das informações decorrentes dos 
relatórios de acompanhado de obras de edificações em saúde pública realizada na Região Nordeste do 1º semestre de 2009 e elaborar proposta para 
a melhoria.

16 Documento técnico contendo relatório estratégico gerencial de supervisão e acompanhamento mediante convênios de obras financiadas e firmadas 
pelo Ministério da Saúde referente ao exercício do 1º semestre de 2009, na Região Nordeste, e Documento técnico contendo a atualização de 
material didático, para orientar as equipes central e regional do MS, na utilização dos instrumentos de supervisão e acompanhamento de obras para 
o ano de 2010.

17 Documento técnico contendo o resultado dos estudos e levantamento das ações interministeriais na faixa de fronteira que repercutem na vida e 
saúde da população fronteiriça.

18 Documento Técnico contendo proposta de articulação do SIS-Fronteira com o Ministério das Cidades, visando o desenvolvimento regional na linha de 
fronteira.

19 Documento Técnico contendo a metodologia, indicadores e instrumentos utilizados no monitoramento da execução do incentivo repassado aos 
municípios fronteiriços pelo Projeto SIS-Fronteira em 2008.

20 Documento Técnico contendo levantamento da situação atual referente à execução do incentivo repassado aos municípios fronteiriços pelo Projeto 
SIS-Fronteira.

21 Documento de vistoria técnica realizada no imóvel do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Pará – Nems-PA para diagnóstico da 
situação do referido imóvel, com elaboração de relatório técnico contendo o levantamento das condições físicas prediais e apresentação de layout 
atual do núcleo.

22 Proposta de novo fluxograma e layout para o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Pará – Nems-PA, aprovado pelos setores 
competentes, bem como definição dos serviços de reforma e manutenção corretiva necessárias ao perfeito funcionamento do prédio.

23 Relatório contendo propostas de projeto de arquitetura ou layouts, Projetos Básicos, especificações técnicas, orçamento ou qualquer outro elemento 
técnico necessário e/ou Termos de Referência, elaborados para execução e contratação de obras e/ou serviços de engenharia, arquitetura e 
fornecimento e instalação de mobiliário e divisórias.

24 Relatório técnico para subsidiar as ações de acompanhamento, fiscalização e gestão dos Contratos Administrativos, relativos à execução de obras e/
ou serviços de engenharia, arquitetura e fornecimento e instalação de mobiliário.

25 Relatório técnico de obras e/ou serviços de engenharia, arquitetura e fornecimento e instalação de mobiliário e divisórias.

26 Documento Técnico contendo levantamento nacional, por Região, dos convênios firmados com o Ministério da Saúde, com vigência expirada e que se 
encontram no tipo de conta “A COMPROVAR” e “A APROVAR”.

27 Documento Técnico contendo Identificação e análise dos convênios firmados com Ministério da Saúde expirados, na situação “a aprovar” com 
indicação da data do fim da vigência, objetivando o estabelecimento de critérios e metas para análise das prestações de contas pelas equipes 
técnicas das Unidades Descentralizadas do Ministério da Saúde, eliminando o passivo existente.

28 Documento Técnico contendo Identificação e análise dos convênios firmados com o Ministério da Saúde, vigentes, na situação “a comprovar” com 
indicação da data final para apresentação da prestação de contas, objetivando estabelecer critérios e metas para efetivação do acompanhamento 
(verificação in loco) e análise das prestações de contas, a fim de evitar surgimento de passivo.
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29 Documento contendo metodologia (instrumentos de análise, roteiros, etc.) e técnicas para e análise do desempenho da execução dos convênios de 

obras acompanhados em 2008 para o Estado de Rondônia.

30 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de convênios de obras a serem acompanhados no 
1º semestre/2009 para o Estado de Rondônia.

31 Documento contendo as diretrizes estratégicas do Plano de Acompanhamento de obras financiadas pelo MS, para o ano de 2009, para o Estado de 
Rondônia.

32 Documento contendo proposta de formulação de políticas específicas de saúde.

33 Documento técnico contendo a versão editada de conceitos e processos acerca da interface dos instrumentos do PlanejaSUS e de pactuação do SUS.

34 Documento contendo metodologia e técnicas (instrumentos de análise, roteiros, etc) para análise do desempenho da execução dos convênios de 
obras financiadas pelo Ministério da Saúde, acompanhados em 2008 no Estado do Pará.

35 Documento contendo a priorização de convênios de obras financiadas pelo Ministério da Saúde a serem acompanhados no 1º semestre/2009 no 
Estado do Pará.

36 Documento contendo as diretrizes estratégicas do Plano de Acompanhamento, da execução dos convênios de obras financiadas pelo Ministério da 
Saúde, para o ano de 2009, no Estado do Pará.

37 Documento contendo os critérios e parâmetros para realização de convênios de obras financiadas pelo Ministério da Saúde a serem acompanhados 
no 2º semestre/2009 no Estado do Pará.

38 Documento técnico com a análise de engenharia quanto aos dispositivos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Manual de Cooperação Técnica e 
Financeira por Meio de Convênios, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Normas Técnicas vigentes e pertinentes relacionados à execução de projetos de 
construção, conclusão, ampliação e reforma de estabelecimentos Assistenciais de Saúde, referente ao ano de 2006 – Hospital Materno Infantil.

39 Documento técnico com a análise de engenharia quanto aos dispositivos da Lei 8666/93 e suas alterações, Manual de Cooperação Técnica e 
Financeira por Meio de Convênios, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Normas Técnicas vigentes e pertinentes à execução de projetos de construção, 
conclusão, ampliação e reforma de estabelecimentos Assistenciais de Saúde relacionados a atendimento Básico e Atendimento Imediato – 
Emergência Politraumática, referentes ao ano de 2006.

40 Documento técnico de análise da viabilidade de transferência de recursos para a execução de obras em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – 
Laboratório, com a devida aplicação dos métodos de avaliação de investimentos, quanto à adequação ao Manual de Cooperação Técnica Financeira 
por meio de Convênios e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

41 Documento Técnico contendo avaliação de desempenho dos acordos e metas estabelecidos nos convênios do Projeto SIS-Fronteira, firmados com as 
Universidades Federais dos Estados do Mato Grosso do Sul e Paraná.

42 Documento Técnico contendo avaliação de desempenho dos acordos e metas estabelecidos nos convênios do Projeto SIS-Fronteira, firmados com as 
Universidades Federais dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

43 Documento técnico contendo as principais proposições de ações de caráter internacional dos 29 municípios fronteiriços do estado do Rio Grande do 
Sul apontadas nos respectivos planos operacionais, elaborados na Fase I do Projeto SIS-Fronteira.

44 Documento técnico contendo as principais proposições de ações de caráter internacional dos nove municípios fronteiriços do estado de Rondônia e 
três municípios fronteiriços do estado do Pará apontadas nos respectivos planos operacionais, elaborados na Fase I do Projeto SIS-Fronteira.

45 Relatório contendo estudo da interface das instâncias colegiadas de pactuação e gestão regional do SUS e dos espaços deliberativos do SUS.

46 Relatório contendo estudo dos instrumentos de Planejamento do SUS e seu impacto na análise dos investimentos em saúde. 

47 Documento referente à Política Nacional de Investimentos em Saúde.

48 Documento referente ao Plano Nacional Diretor de Investimentos como estratégia para gestão dos Investimentos do Ministério da Saúde.

49 Relatório técnico dos Planos de Investimentos dos Estados da Região Sudeste.

50 Documento contendo análise dos processos de convênios celebrados no exercício de 2008, envolvidos nos programas: DST/Aids, Hanseníase, Lupus, 
Tuberculose, Endemias Focais.

51 Documento técnico contendo diagnóstico sobre o desempenho dos convênios de aquisição de medicamentos, celebrados em 2008 entre o Ministério 
da Saúde através da CGRL/COMEC com Laboratórios Oficiais, objetivando comentar sobre problemas e oportunidades para melhoria e efetividade.

52 Documento contendo análise de processos de convênios vigentes de exercícios anteriores, bem como de novos convênios celebrados no exercício de 
2008, envolvidos no Programa Nacional de Imunizações.

53 Documento técnico contendo avaliação dos convênios de medicamentos celebrados em 2008 com o mesmo objeto visando identificar a necessidade 
de aquisições com o mesmo objeto de convênio, análise de preço praticados e apresentar alternativas de melhoria objetivando evitar a aquisição do 
mesmo objeto com diversos laboratórios e preços diferenciados.

54 Documento técnico contendo o resultado do levantamento das Bases Legais relativas à instituição de Consórcios Intermunicipais de Saúde no Brasil.

55 Documento técnico contendo avaliação, por meio de indicadores (pontos positivos e negativos), dos resultados alcançados com os convênios 
firmados entre o Projeto SIS-Fronteira e as Universidades Federais do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

56 Documento técnico contendo avaliação, por meio de indicadores (pontos positivos e negativos), dos resultados alcançados com os convênios 
firmados entre o Projeto SIS-Fronteira e as Universidades Federais do Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima.

57 Documento contendo metodologia (instrumentos de análise e roteiros) e técnicas para e análise do desempenho de obras acompanhadas em 2008 
no Estado de Goiás.

58 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de obras a serem acompanhados no 1º 
semestre/2009 no Estado de Goiás.
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59 Documento contendo as diretrizes estratégicas do Plano de Acompanhamento de obras financiadas pelo Ministério da Saúde, para o ano de 2009 no 

Estado de Goiás.

60 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de obras a serem acompanhados no 2º 
semestre/2009 no Estado de Goiás.

61 Documento contendo proposta estratégica de aperfeiçoamento do sistema de acompanhamento visando subsidiar a análise dos resultados de 
convênios relativos a equipamentos hospitalares e unidades móveis de saúde, no Estado da Bahia.

62  Documento contendo práticas, instrumentos e metodologias de trabalho para realizar monitoramento da execução dos projetos de aquisição de 
equipamentos hospitalares e unidades móveis de saúde estabelecidos na programação do Fundo Nacional de Saúde – FNS, no Estado da Bahia.

63 Documento contendo critérios estratégicos para seleção e análise dos convênios de equipamentos hospitalares e unidades móveis de saúde a serem 
acompanhados pela Dicon – Divisão de Convênio/BA no decorrer do exercício 2009.

64 Documento contendo métodos e instrumentos de avaliação dos relatórios de acompanhamento de equipamentos hospitalares e unidades móveis de 
saúde realizados pela Dicon/BA.

65 Documento descritivo e comparativo entre o Plano de Saúde do estado de Goiás e o Termo de Compromisso de Gestão Estadual.

66 Documento analítico e descritivo da situação de adesão ao Pacto de Gestão pelos Municípios do estado de Goiás.

67 Documento analítico e descritivo da situação de implantação e funcionamento dos Colegiados de Gestão Regional no estado de Goiás.

68 Documento descritivo e comparativo entre o Plano de Saúde e o Termo de Compromisso de Gestão do Distrito Federal.

69 Documento analítico e descritivo da situação de implantação e funcionamento do Colegiado de Gestão Regional no Distrito Federal.

70 Elaboração de check list com aplicação nas Unidades Organizacionais que integram a estrutura do MS, Órgão Central-DF visando identificação de 
elementos e levantamento de dados para a feitura do Diagnóstico “situacional de consumo”. 

71 Documento contendo o diagnóstico situacional com a realidade dos pontos críticos de impacto, por Unidade Organizacional integrante da estrutura 
do MS, Órgão Central-DF Secretaria, visando combater os vícios para implantação do novo sistema de consumo.

72 Documento contendo o Manual de Conscientização da Economia (Medidas Simples para o Controle de Desperdícios), relacionado ao Uso Racional 
de Bens Naturais e Bens Públicos, orientando para o uso sustentável de materiais, e procedimentos de descartes consciente, com destaque nos 
benefícios voltados para o órgão e meio ambiente.

73 Documento contendo a Cartilha da Agenda Ambiental na Administração Pública-A3P.

74 Implementação e Implantação do programa da Agenda Ambiental na Administração Pública-A3P no Ministério da Saúde, visando incorporar 
princípios e critérios de gestão ambiental em suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de gastos institucionais 
por meio de uso racional dos bens públicos e da gestão adequada dos resíduos.

75 Documento contendo metodologia (instrumentos de análise, roteiros, etc.) e técnicas para e análise do desempenho da execução dos convênios de 
obras acompanhados em 2008 no Estado do Paraná.

76 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de convênios de obras a serem acompanhados no 
1º semestre/2009 no Estado do Paraná.

77 Documento contendo as diretrizes estratégicas do Plano de Acompanhamento da execução dos convênios de obras financiadas pelo MS, para o ano 
de 2009 no Estado do Paraná.

78 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de convênios de obras a serem acompanhados no 
2º semestre/2009 no Estado do Paraná.

79 Plano de trabalho detalhado do laboratório de inovação sobre sistemas logísticos nas redes de atenção à saúde, identificando atividades, instituições 
envolvidas, prazos, produtos e resultados esperados.

80 Relatório com sistematização dos materiais relevantes para programação e avaliação do IV Encontro do Ciclo de Debates sobre redes regionalizadas 
de atenção à Saúde.

81 Três estudos de caso sobre experiências inovadoras realizadas por gestores do SUS sobre sistemas logísticos nas redes de atenção à Saúde

82 Informe do Laboratório de inovação sobre sistemas logísticos nas redes de atenção à Saúde. 

83 Documento técnico-jurídico para subsidiar por meios legais a construção de uma minuta de um projeto para a implementação de sistema de controle 
de ponto e acesso do Ministério da Saúde, em sua Sede, Núcleos Estaduais, Unidades Hospitalares, Institutos e Centros, segundo as legislações 
vigentes.

84 Apresentação de uma minuta de um projeto para visualização da implementação de um sistema de controle de ponto e acesso do Ministério da 
Saúde, em sua Sede, Núcleos Estaduais, Unidades Hospitalares, Institutos e Centros e a sua adequação as reais necessidades do Ministério da Saúde.

85 Análise jurídica da formalização e procedimento dos processos de aquisição de medicamentos e correlatos via dispensa de licitação, realizados no 
segundo trimestre de 2008.

86 Análise Jurídica dos procedimentos de formalização/instrução adotados nos processos de aquisições de Medicamentos e Correlatos via 
inexigibilidade de licitação, realizados no terceiro trimestre de 2008.

87 Análise jurídica dos procedimentos adotados no âmbito do Ministério da Saúde para aquisição de medicamentos e correlatos por determinação 
judicial. 

88 Documento analítico sobre a implantação dos Colegiados de Gestão Regional – CGR nos estados brasileiros, a partir das informações coletadas pelo 
Apoio Integrado constantes no Roteiro de Regionalização.

89 Documento analítico sobre os Planos Diretores de Regionalização – PDR dos estados brasileiros, a partir das informações coletadas pelo Apoio 
Integrado constantes no Roteiro de Regionalização.

90 Documento contendo levantamento e análise da regionalização no Pacto pela Saúde.
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91 Documento contendo levantamento e análise sobre a inserção do tema da Regionalização, de acordo com o Pacto pela Saúde, nas principais políticas 

setoriais do Ministério da Saúde.
Documento contendo proposta de diretrizes para elaboração e revisão dos Planos Diretores de Regionalização – PDR em conformidade com as 
determinações do Pacto pela Saúde.

92 Documento técnico contendo análise e seleção dos convênios de obras de edificações em saúde pública a serem acompanhados pela Região Centro-
Oeste, referente ao exercício do 1º semestre de 2009.

93 Documento técnico contendo plano de acompanhamento com métodos e instrumentos da execução dos convênios de obras financiados pelo MS, 
para o exercício de 2009 na Região Centro-Oeste.

94 Documento técnico contendo análise e seleção dos convênios de obras de edificações em saúde pública a serem acompanhados pela Região Centro-
Oeste, referente ao exercício do 2º semestre de 2009.

95 Documento técnico contendo critérios estratégicos e instrumentos técnicos para a avaliação das inconsistências das informações decorrentes dos 
relatórios de acompanhado de obras de edificações em saúde pública realizada na Região Centro-Oeste do 1º semestre de 2009 e elaborar proposta 
para a melhoria.

96 Documento técnico contendo relatório estratégico gerencial de supervisão e acompanhamento mediante convênios de obras financiadas e firmadas 
pelo Ministério da Saúde referente ao exercício do 1º semestre de 2009, na Região Centro-Oeste e Documento técnico contendo a atualização de 
material didático, para orientar as equipes central e regional do MS, na utilização dos instrumentos de supervisão e acompanhamento de obras para 
o ano de 2010.

97 Documento técnico contendo o diagnóstico da situação atual dos Edifícios Sede e Anexo do Ministério da Saúde, incluindo a identificação dos 
principais problemas dos ambientes internos e de infraestrutura das instalações técnicas.

98 Documento técnico contendo os ajustes dos Projetos de Arquitetura e Instalações (elétrica, hidrossanitária, lógica e ar condicionado) dos Edifícios 
Sede e Anexo do Ministério da Saúde.

99 Documento técnico contendo soluções técnicas viáveis com análise de desempenho e custos de manutenção para revitalização (retrofit), 
modernização e padronização dos ambientes internos e das instalações técnicas dos Edifícios Sede e Anexo do Ministério da Saúde.

100 Documento técnico contendo o cronograma para execução dos serviços de Revitalização (retrofit) dos Edifícios Sede e Anexo do Ministério da Saúde

101 Documento Técnico contendo: i) identificação das competências necessárias à gestão da Agenda; ii) estruturação dos comitês de gestão (equipes 
multidisciplinares de gestão dos painéis); iii) definição de papéis de cada componente do comitê de gestão; iv) capacitação das equipes de 
monitoramento e avaliação dos painéis de gestão; v) plano de intervenções de curto prazo, contemplando atividades, recursos envolvidos e prazos, 
para os macroprocessos de planejamento, monitoramento e avaliação; gerir instrumentos de execução e processo orçamentário e financeiro; gerir 
logística do SUS e do MS.

102 Documento Técnico contendo: i) detalhamento microestrutural para a Secretaria Executiva e o FNS, e detalhamento regimental para as demais 
secretarias e unidades da administração direta do Ministério da Saúde; ii) instrumentos legais para a implantação da nova estrutura; iii) definição do 
tamanho e perfil das equipes de trabalho da SE e FNS (análise ampliada) e do MS (análise macro); iv) acompanhamento dos ajustes da ferramenta 
de gestão; v) implementação do relatório e rotinas de monitoramento e avaliação dos painéis de gestão; vi) operação assistida das reuniões de 
monitoramento e avaliação da Agenda Estratégica de cada painel desdobrado; vii) desenho dos processos otimizados com respectivos requerimentos 
de competências e funcionalidades de sistema para os macroprocessos de: planejamento, monitoramento e avaliação; gerir instrumentos de 
execução e processo orçamentário e financeiro; gerir logística do SUS e do MS e promover desenvolvimento institucional; viii) modelo analítico de 
suporte à tomada de decisão de investimento; ix) desenho do mapa estratégico do fundo, assim como identificação dos principais indicadores e 
projetos estratégicos do fundo; x) oportunidades preliminares de economia identificadas e validadas; xi) plano de trabalho para implantação das 
oportunidades validadas.

103  Documento Técnico contendo: i) programa de desenvolvimento profissional; ii) relato das atividades de coaching e operação técnica assistida; iii) 
identificação dos ajustes necessários no documento Mais Saúde; desdobramento do painel da Secretaria Executiva; iv) plano de implementação dos 
processos otimizados e do respectivo modelos de avaliação do desempenho (indicadores) para os macroprocessos de: planejamento, monitoramento 
e avaliação; gerir instrumentos de execução e processo orçamentário e financeiro; gerir logística do SUS e do MS e promover desenvolvimento 
institucional; v) dicionário de indicadores para monitoramento dos gastos; e vi) conclusões/relatos dos diferentes padrões de análise dos gastos. 

104 Oficinas de capacitação nos novos processos da operação logística do Ministério da Saúde do Brasil

105 Serviço de reprodução de 3.000 unidades do CD ROM, versão 2009 do Sistema de Apoio a Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde – 
SomaSUS, com impressão de rótulo até 5 cores em policromia direto na própria mídia, acondicionados em envelope personalizado.

106 Documento com levantamento dos convênios na área de saúde com objeto voltado para o fortalecimento da gestão descentralizada/regionalizada no 
ano de 2007.

107 Documento descritivo sobre a execução do Convênio nº 3.171/2004 celebrado entre a Secretaria Executiva e a Abrasco para a execução de Projeto 
cujo objeto está voltado para o fortalecimento da gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde.

108 Documento descritivo sobre a execução dos 14 (quatorze) convênios, na área de saúde, celebrados em 2007, com foco na gestão descentralizada do 
SUS. 

109 Documento descritivo sobre a execução do Projeto HD-TAL (Projeto de Assistência Técnica ao Programa de Reforma do Setor de Desenvolvimento 
Humano), no exercício de 2008.

110 Documento descritivo sobre a execução do Projeto HD-TAL (Projeto de Assistência Técnica ao Programa de Reforma do Setor de Desenvolvimento 
Humano), no 1º semestre de 2009.

111 Documento técnico contendo proposta de normatização para as ações editoriais de publicações direcionadas à gestão descentralizada do SUS.

112 Documento descritivo e analítico sobre consórcio público em saúde como instrumento de apoio à gestão de redes de atenção à saúde. 

113 Documento descritivo e analítico sobre Colegiados de Gestão Regional como elementos constitutivos de redes de atenção à saúde.
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114 Documento descritivo e analítico sobre consórcio público em saúde como forma de contratualização entre entes públicos (estados e municípios).
Documento descritivo e analítico sobre ferramentas do terceiro setor como instrumentos de apoio à gestão descentralizada do SUS.

115 Documento técnico contendo avaliação pedagógica e levantamento histórico (criação, objetivos, quadro de servidores e formas de manutenção) das 
unidades: Serviço de Assistência Materno-Infantil e Puericultura (Samip) – Creche Narizinho – Brasília; Creche Albert Sabin – Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde – Rio de Janeiro – RJ; e Creche Itália Franco – Hospital Geral de Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ.

116 Documento técnico contendo diagnóstico quanto à clientela atendida, ao ambiente físico, à prática pedagógica e aos profissionais que exercem 
funções em cada uma das unidades em referência: Serviço de Assistência Materno-Infantil e Puericultura (Samip) – Creche Narizinho – Brasília; 
Creche Albert Sabin – Núcleo Estadual do Ministério da Saúde – Rio de Janeiro – RJ; e Creche Itália Franco – Hospital Geral de Bonsucesso – Rio de 
Janeiro – RJ.

117 Documento técnico contendo avaliação dos aspectos pedagógicos no contexto da Educação Infantil, em cada uma das três unidades: Serviço de 
Assistência Materno-Infantil e Puericultura (Samip) – Creche Narizinho – Brasília; Creche Albert Sabin – Núcleo Estadual do Ministério da Saúde – 
Rio de Janeiro – RJ; e Creche Itália Franco – Hospital Geral de Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ.

118 Documento técnico, contendo sugestões e estratégias necessárias ao redirecionamento dos procedimentos pedagógicos nas três unidades de serviço: 
Serviço de Assistência Materno-Infantil e Puericultura (Samip) – Creche Narizinho – Brasília; Creche Albert Sabin – Núcleo Estadual do Ministério da 
Saúde – Rio de Janeiro – RJ; e Creche Itália Franco – Hospital Geral de Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ.

119 Documento contendo metodologia (instrumentos de análise, roteiros, etc.) e técnicas para análise do desempenho de obras acompanhadas em 2008 
no Estado de Tocantins.

120 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de obras a serem acompanhadas no 1º 
semestre/2009 no Estado de Tocantins. 

121 Documento contendo as diretrizes estratégicas do Plano de Acompanhamento de obras financiadas pelo MS, para o ano de 2009 no Estado de 
Tocantins.

122 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de obras a serem acompanhadas no 2º 
semestre/2009 no Estado de Tocantins.

123 Documento contendo as principais conclusões e recomendações estratégicas decorrentes da execução de obras durante o ano de 2009 no Estado de 
Tocantins.

124 Documento contendo metodologia e técnicas (instrumentos de análise, roteiros, etc.) para análise do desempenho da execução dos convênios de 
obras financiadas pelo Ministério da Saúde, acompanhados em 2008 no Estado de Pernambuco.

125 Documento contendo a priorização de convênios de obras financiadas pelo Ministério da Saúde a serem acompanhados no 1º semestre/2009 no 
Estado de Pernambuco.

126 Documento contendo as diretrizes estratégicas do Plano de Acompanhamento, da execução dos convênios de obras financiadas pelo Ministério da 
Saúde, para o ano de 2009, no Estado de Pernambuco.

127 Documento contendo os critérios e parâmetros para realização de convênios de obras financiadas pelo Ministério da Saúde a serem acompanhados 
no 2º semestre/2009 no Estado de Pernambuco.

128 Documento contendo as principais conclusões e recomendações estratégicas decorrentes da análise da execução dos convênios de obras financiadas 
pelo Ministério da Saúde, acompanhados durante o ano de 2009 no Estado de Pernambuco.

129 Documento contendo metodologia (instrumentos de análise,roteiros,etc.) e técnicas para e análise do desempenho da execução dos convênios de 
obras acompanhados em 2008 no Estado do Rio Grande do Sul.

130 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de convênios de obras a serem acompanhados no 
1º semestre/2009 no Estado do Rio Grande do Sul.

131 Documento contendo as diretrizes estratégicas do Plano de Acompanhamento da execução dos convênios de obras financiadas pelo MS, para o ano 
de 2009 no Estado do Rio Grande do Sul.

132 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de convênios de obras a serem acompanhados no 
2º semestre/2009 no Estado do Rio Grande do Sul.

133 Documento contendo as principais conclusões e recomendações estratégicas decorrentes da análise da execução dos convênios de obras 
acompanhados durante o ano de 2009 no Estado do Rio Grande do Sul.

134 Documento técnico-jurídico contendo levantamento histórico (objetivo da criação, quadro de servidores e formas de manutenção) das unidades: 
Serviço de Assistência Materno-Infantil e Puericultura (Samip) – Creche Narizinho – Brasília; Creche Albert Sabin – Núcleo Estadual do Ministério da 
Saúde – Rio de Janeiro – RJ; e Creche Itália Franco – Hospital Geral de Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ.

135 Documento técnico-jurídico contendo diagnóstico quanto aos recursos humanos, à clientela atendida e ao ambiente físico em cada unidade: Serviço 
de Assistência Materno-Infantil e Puericultura (Samip) – Creche Narizinho – Brasília; Creche Albert Sabin – Núcleo Estadual do Ministério da Saúde – 
Rio de Janeiro – RJ; e Creche Itália Franco – Hospital Geral de Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ.

136 Documento técnico-jurídico contendo avaliação sobre o cumprimento da legislação no contexto da Educação Infantil, em cada uma das três 
unidades: Serviço de Assistência Materno-Infantil e Puericultura (Samip) – Creche Narizinho – Brasília; Creche Albert Sabin – Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde – Rio de Janeiro – RJ; e Creche Itália Franco – Hospital Geral de Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ.

137 Documento técnico-jurídico contendo sugestões e estratégias necessárias ao redirecionamento dos recursos humanos e dos papéis dos órgãos e 
entidades envolvidas em cada uma das três unidades de serviço: Serviço de Assistência Materno-Infantil e Puericultura (Samip) – Creche Narizinho – 
Brasília; Creche Albert Sabin – Núcleo Estadual do Ministério da Saúde – Rio de Janeiro – RJ; e Creche Itália Franco – Hospital Geral de Bonsucesso 
– Rio de Janeiro – RJ.
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138 Documento técnico contendo relação de normas/referências que definem os centos e cinquenta termos de engenharia clínica contemplados no 
glossário temático.

139 Documento técnico contendo proposta final, termos de arquitetura e engenharia para publicação do glossário temático, junto à Biblioteca Virtual em 
Saúde.

140 Documento Técnico contendo proposta (com métodos e instrumentos) de formato, organização e implementação da Oficina de Especialistas em 
Serviços Cardiológicos para ampliação do escopo do Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde – SomaSUS.

141 Documento Técnico contendo proposta de formato (com métodos e instrumentos), organização e implementação da Oficina de Entomologia, 
realizada em parceria com a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública da SVS, para implementação dos resultados obtidos no Sistema de 
Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde – SomaSUS.

142 Documento Técnico contendo proposta de formato (com métodos e instrumentos), organização e implementação da Oficina de Especialistas em 
Serviços Cardiológicos para ampliação do escopo do Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde – SomaSUS.

143 Relatório de vistoria realizada nos imóveis utilizados pelo Ministério da Saúde – MS, para alocação dos Núcleos Estaduais e das Unidades em 
Brasília/DF, com foco no levantamento de dados da infraestrutura predial, especialmente do sistema elétrico e telefônico instalados. 

144 Relatório técnico contendo laudos e pareceres técnicos sobre as vistorias realizadas nos imóveis utilizados pelo Ministério da Saúde – MS, para 
alocação dos Núcleos Estaduais e das Unidades em Brasília/DF, com foco na avaliação e sistematização dos dados obtidos.

145 Relatório contendo os Projetos Básicos e/ou Termos de Referência, elaborados para contratação de obras e/ou serviços de engenharia elétrica 
referentes às Unidades do Ministério da Saúde – MS, localizadas em Brasília/DF, vinculados à Coordenação de Obras e Serviços de Engenharia – 
Coordenação Geral de Recursos Logísticos – SAA/MS.

146 Relatório técnico para subsidiar as ações de acompanhamento, fiscalização e gestão dos Contratos, relativos à execução de obras e/ou serviços de 
engenharia elétrica referentes às Unidades em Brasília/DF, vinculados à Coordenação de Obras e Serviços de Engenharia – Coordenação Geral de 
Recursos Logísticos – SAA/MS.

147 Relatório contendo estudo de viabilidade técnica visando à convergência de voz e dados, para a atualização das centrais telefônicas utilizadas pelas 
Unidades Organizacionais do Ministério da Saúde.

148 Documento contendo a análise estratégica dos dados nos sistemas informatizados relativos as resultados de convênios, contratos e instrumentos 
similares celebrados com o Ministério da Saúde/FNS, nos estados da BA, MG, SP e RJ nos exercícios de 2007 a 2008.

149 Documento técnico contendo definição de critérios e instrumentos da Avaliação e mapeamento das revisões dos pareceres de avaliação da 
programação financeira dos estados do PR, RS, SC.

150 Documento técnico contendo o desenvolvimento de metodologia de análise e avaliação dos convênios que se encontram em análise, aguardando 
parecer de aprovação para os estados do PA e AM.

151 Documento técnico contendo a realização da análise estratégica sobre as ferramentas do Sistema Informatizado Gescon.

152 Documento técnico contendo metodologias de trabalho e critérios para controle dos pareceres, sobre a programação financeira e suas respectivas 
situações para os estados de CE, PI, RN.

153 Documento contendo metodologia (instrumentos de análise e roteiros) e técnicas para e análise do desempenho de obras executadas em 2008 no 
Estado do Mato Grosso do Sul.

154 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de obras a serem executadas no 1º semestre/2009 
no Estado do Mato Grosso do Sul.

155 Documento contendo as diretrizes estratégicas do Plano de obras financiadas pelo MS, para o ano de 2009 no Estado do Mato Grosso do Sul.

156 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de obras a serem executadas no 2º semestre/2009 
no Estado do Mato Grosso do Sul.

157 Documento contendo as principais conclusões e recomendações estratégicas decorrentes da execução de obras durante o ano de 2009 no Estado do 
Mato Grosso do Sul.
Documento contendo a atualização de material didático para orientar as equipes central e regional do MS na utilização dos instrumentos de 
supervisão e acompanhamento de obras para o ano de 2010.

158 Documento técnico contendo o projeto de desenvolvimento de uma versão interativa do sistema SomaSUS, que possibilite a elaboração de projetos 
personalizados e possa ser utilizada por meio da internet.

159 Documento técnico contendo o projeto de desenvolvimento de um módulo sobre necessidades específicas de infraestrutura para a rede de sangue e 
hemoderivados (Hemorrede), a ser implementado no SomaSUS.

160 Documento técnico contendo o projeto de desenvolvimento de um sistema de custos de obras, com custos estimados por Região, considerando as 
características da edificação de saúde, a ser implementado no banco de dados SomaSUS.

161 Elaborar documento técnico contendo o projeto de desenvolvimento de um módulo sobre necessidades específicas de infraestrutura para a Rede de 
Serviços de Urgência e Emergência e Centrais de Regulação, a ser implementado no SomaSUS.

162 Documento técnico contendo o projeto de desenvolvimento de um módulo sobre necessidades específicas de infraestrutura para a rede de Centros 
de Controle Zoonoses (CCZ), a ser implementado no SomaSUS.

163 Documento técnico contendo o projeto de desenvolvimento de um módulo sobre necessidades específicas de infraestrutura para a Rede de Serviços 
de Assistência Psicosocial, a ser implementado no SomaSUS.

164 Relatório de vistoria realizada nos imóveis destinados a alocação das 08 (oito) Unidades do MS em Brasília/DF, levantamento das condições físicas, 
dos espaços e layouts. 

165 Relatório técnico contendo laudos e pareceres técnicos sobre as vistorias realizadas nos imóveis destinados a locação das 08 (oito) Unidades do MS 
em Brasília/DF, com a avaliação das condições ambientais e de conservação.
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166 Relatório contendo propostas de Projetos Básicos e/ou Termos de Referência, elaborados para a contratação e execução de serviços prediais de 
engenharia, arquitetura e demais contratações necessárias a readequações ambientais e fortalecimento da força de trabalho no MS.

167 Relatório técnico para subsidiar as ações de acompanhamento, fiscalização e gestão dos Contratos Administrativos, relativos à execução de serviços 
prediais nos imóveis alocados do MS.

168 Relatório de recebimento e avaliação dos serviços prediais (engenharia, arquitetura) realizados nos imóveis alocados do MS.

169 Documento descritivo e analítico das atividades de extensão sobre a temática da Regionalização realizadas pela Coordenação Geral de Integração 
Programática/DAD/SE/MS, no período de fevereiro a dezembro de 2007.

170 Relatório técnico de identificação dos elementos (facilidades e dificuldades) no processo de acompanhamento do Pacto de Gestão e Pacto pela Vida.

171 Relatório técnico contendo proposta para superação dos principais entraves, relativos ao processo de acompanhamento do Pacto de Gestão e Pacto 
pela Vida.

172 Documento contendo a descrição da metodologia de acompanhamento do Pacto de Gestão, aos Estados da Federação. 
Relatório descritivo do processo de negociação entre o Departamento de Apoio à Descentralização – DAD/SE, a Secretaria Executiva/MS, Conass e 
Conasems, com vistas à superação dos problemas identificados no processo de acompanhamento do Pacto de Gestão e Pacto pela Vida.

173 Documento técnico contendo descrição dos atores, dentro das áreas do Ministério da Saúde, envolvidos no processo de execução e acompanhamento 
do Projeto QualiSUS-Rede, identificando as necessidades de treinamento de cada área. 

174 Documento técnico contendo proposta de fluxos e matriz para formulação de sistema de cadastro de propostas para aprovação de projetos, e ações 
do MS no marco do Projeto QualiSUS-Rede. 

175 Documento técnico contendo proposta de fluxos e matriz para formulação de sistema de acompanhamento da execução orçamentária e financeira de 
projetos e ações do MS no marco do Projeto QualiSUS-Rede.

176 Documento técnico contendo proposta de fluxos e matriz para formulação de sistema de prestação de contas de projetos e ações do MS financiadas 
com recursos do QualiSUS-Rede. 

177 Documento descritivo e analítico sobre o processo de regionalização da saúde no Estado de Minas Gerais expresso no Plano Diretor de 
Regionalização – PDR e da constituição dos Colegiados de Gestão Regional – CGR na perspectiva do Pacto pela Saúde.

178 Documento descritivo e analítico sobre o processo de regionalização da saúde no Estado de Alagoas expresso no Plano Diretor de Regionalização – 
PDR e da constituição dos Colegiados de Gestão Regional – CGR na perspectiva do Pacto pela Saúde.

179 Documento descritivo e analítico da revisão do Plano Diretor de Regionalização – PDR do estado do Paraná, com ênfase no aspecto da gestão da 
atenção à saúde expresso no Pacto pela Saúde.
Documento descritivo e analítico do acolhimento aos novos gestores em saúde do Estado do Paraná.

180 Documento descritivo e analítico da implementação das políticas públicas do Governo de Estado de Minas Gerais no Setor Saúde, com ênfase no 
fortalecimento da gestão regionalizada. 
Documento descritivo e analítico sobre o funcionamento dos Colegiados de Gestão Regional – CGR nas regiões de saúde Paraná.

181 Documento contendo um relato e análise do desempenho da execução dos convênios de obras acompanhados em 2008 para os Estados do Mato 
Grosso e Distrito Federal.

182 Documento contendo a seleção de convênios de obras a serem acompanhados no 1º semestre/2009 para os Estados do Mato Grosso e Distrito 
Federal.

183 Documento contendo um Plano de Acompanhamento, com visitas de verificação in loco da execução dos convênios de obras financiadas pelo MS, 
para o ano de 2009, para os Estados do Mato Grosso e Distrito Federal.

184 Documento contendo a seleção de convênios de obras a serem acompanhados no 2º semestre/2009 para os Estados do Mato Grosso e Distrito 
Federal.

185 Documento contendo relato e análise da execução dos convênios de obras acompanhados durante o ano de 2009 para os Estados do Mato Grosso e 
Distrito Federal.

186 Documento contendo a atualização de material didático para orientar as equipes central e regional do MS na utilização dos instrumentos de 
supervisão e acompanhamento de obras para o ano de 2010.

187 Documento contendo relação e diagnóstico dos pareceres de prestação de contas emitidos para convênios, contratos e instrumentos similares 
celebrados no âmbito das unidades descentralizadas situadas no Acre, Rio Grande do Sul, Goiás e Rio Grande do Norte.

188 Documento contendo proposta de melhoria da metodologia utilizada na revisão dos pareceres emitidos em prestação de contas de contratos, 
convênios e instrumentos similares firmados no âmbito das unidades descentralizadas situadas no Acre, Rio Grande do Sul, Goiás e Rio Grande do 
Norte.

189 Documento contendo diagnóstico do apoio da supervisão físico-financeira dos convênios, contratos e instrumentos similares firmados no âmbito das 
unidades descentralizadas situadas no Acre, Rio Grande do Sul, Goiás e Rio Grande do Norte.

190 Documento contendo metodologia (instrumentos de análise, roteiros, etc.) e técnicas para e análise do desempenho da execução dos convênios de 
obras de edificações de saúde pública acompanhados em 2008 para os Estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba.

191 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de convênios de obras de edificações de saúde 
pública a serem acompanhados no 1º semestre/2009 para os Estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba.

192 Documento contendo as diretrizes estratégicas do Plano de Acompanhamento da execução dos convênios de obras de edificações de saúde pública 
financiadas pelo MS, para o ano de 2009, para os Estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba.

193 Documento contendo os critérios e os parâmetros a serem considerados para realizar a priorização de convênios de obras de edificações de saúde 
pública a serem acompanhados no 2º semestre/2009 para os Estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba.
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194 Documento contendo as principais conclusões e recomendações estratégicas decorrentes da análise da execução dos convênios de obras de 
edificações de saúde pública acompanhados durante o ano de 2009, para os Estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba.

195 Elaboração de estudo acerca da importância, finalidade e as atividades da Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco (Conicq).

196 Elaboração de 01 (um) estudo sobre a importância, finalidade e as atividades da Comissão Intraministerial para Implementação da Convenção-
Quadro para o controle do Tabaco (Cimicq).

197 Elaboração de estudo final acerca das ações efetivamente implementadas no Brasil e em outros países no decorrer do ano de 2008 que visam 
garantir o cumprimento das medidas afetas a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.

198 Estudo técnico visando à uniformização e sistematização das codificações e descrições associadas a aparelhos de ultra-som, constantes no Catálogo 
de Materiais (Catmat) do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG).

199 Estudo técnico do quantitativo, da geo-distribuição e dos valores de aquisição de unidades móveis de saúde registradas nas regiões Norte e Sul no 
Sistema de Preços Praticados (SISPP) do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg).

200 Estudo contendo a implementação dos protocolos e ferramentas necessários ao monitoramento, apresentação e impressão dos indicadores de 
desempenho na realização das atividades de análise técnico-econômica das propostas e convênios referentes à aquisição de equipamentos médico-
hospitalares a serem instalados em estabelecimentos assistenciais de saúde da Região Sul.

201 Estudo técnico detalhando dos indicadores técnico-gerenciais de monitorização e avaliação de desempenho das análises realizadas pela área de 
Equipamentos Médico-Hospitalares, para estabelecimentos assistenciais de saúde com base nos dados de estados da Região Sudeste.

202 Estudo técnico das análises realizadas em 2006 de estados da Região Sudeste, descrevendo a natureza, os quantitativos de recursos financeiros 
destinados à realização de convênios e repasses no âmbito da saúde e a cronologia das análises, de modo georreferenciado, a partir dos registros 
dos sistemas de informações utilizados.

203 Documento técnico composto do levantamento situacional e proposta de capacitação e aprimoramento técnico-gerencial acerca da análise de 
propostas e dos subsídios técnicos, necessários à prestação de contas referentes às aquisições de equipamentos médico – hospitalares instalados em 
estabelecimentos assistenciais de saúde, realizado pelas Divisões de Convênios (Dicon) da Região Sudeste.

204 Documento técnico contendo estudo sobre o equipamento Cabine de Segurança Biológica, em seus diversos níveis de complexidade, utilizado em 
ambientes de diferentes níveis de biossegurança. Relacionar normas e portarias/legislação relacionadas às características técnicas.

205 Documento técnico contendo estudo sobre o equipamento Sistemas de Ultrapurificação de Água, em seus diversos níveis de complexidade. 
Relacionar normas e portarias/legislação relacionadas às características técnicas.

206 Documento técnico contendo estudo sobre o equipamento Autoclave, em seus diversos níveis de complexidade, utilizado em ambientes de diferentes 
níveis de biossegurança. Relacionar normas e portarias/legislação relacionadas às características técnicas.

207 Documento técnico contendo estudo sobre o equipamento Sistemas de Ventilação Pulmonar, em seus diversos níveis de complexidade. Relacionar 
normas e portarias/legislação relacionadas às características técnicas.

208 Documento técnico contendo estudo sobre o equipamento Aparelho de Hemodiálise, em seus diversos níveis de complexidade. Relacionar normas e 
portarias/legislação relacionadas às características técnicas.

209 Relatório Técnico com a análise de engenharia quanto aos dispositivos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Manual de Cooperação Técnica e Financeira 
por Meio de Convênios, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Normas Técnicas vigentes e pertinentes, referentes à execução de obras de projetos de 
construção, conclusão, ampliação e reforma de estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Clínica Especializada.

210 Relatório descritivo com a análise de engenharia quanto aos dispositivos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Manual de Cooperação Técnica e 
Financeira por Meio de Convênios, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Normas Técnicas vigentes e pertinentes, referentes à execução de obras de 
projetos de reforma e conclusão de estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Laboratório de Diagnóstico e Imagem.

211 Relatório descritivo com a análise de engenharia quanto aos dispositivos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Manual de Cooperação Técnica e 
Financeira por Meio de Convênios, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Normas Técnicas vigentes e pertinentes, relativos a projetos de construção, 
conclusão, ampliação e reforma de estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Centro de Atenção à Saúde Bucal.

212 Documento técnico de análise de engenharia e a devida aplicação dos métodos de avaliação de investimentos, quanto a adequação ao Manual de 
Cooperação Técnica e Financeira por Meio de Convênios e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a partir de embasamento técnico-econômico com base em 
planejamento e alocação de recursos, para a execução de obras em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Unidade de Zoonoses.

213 Documento descritivo com apresentação da metodologia de engenharia para a aplicabilidade orçamentária, com ênfase nas especificidades das 
instalações especiais como de Sistema de Climatização e Sistema de Gases, que engloba Centrais de Ar Comprimido, Óxido, Nitroso e Vácuo, 
referentes à execução de obras de projetos de ampliação, conclusão, construção ou recuperação de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Centro 
Cirúrgico.

214 Documento contendo proposta estratégica de aperfeiçoamento do sistema de acompanhamento visando subsidiar a análise dos resultados relativos 
a aquisição de equipamentos hospitalares e unidades móveis de saúde, no Estado Pará.

215 Documento contendo práticas, instrumentos e metodologias de trabalho para realizar monitoramento da execução dos projetos de aquisição de 
equipamentos hospitalares e unidades móveis de saúde estabelecidos na programação do Fundo Nacional de Saúde – FNS, no Estado Pará.

216 Documento contendo critérios estratégicos para seleção e análise da aquisição de equipamentos hospitalares e unidades móveis de saúde a serem 
acompanhados pela Dicon – Divisão de Convênio/PA no decorrer do exercício 2009.

217 Documento contendo métodos e instrumentos de avaliação dos relatórios de acompanhamento de equipamentos hospitalares e unidades móveis de 
saúde realizados pela Dicon – Divisão de Convênio/PA.
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218 Documento contendo relatório estratégico gerencial e as principais conclusões e recomendações estratégicas decorrentes da aquisição de 
equipamentos hospitalares e unidades móveis de saúde referente ao exercício de 2009 no Estado Pará.
Documento contendo a atualização de material didático de acordo com as especificações do estado do Pará, para orientar as equipes central e 
regional do MS, na utilização dos instrumentos de supervisão e acompanhamento de equipamentos hospitalares, material permanente e unidades 
móveis de saúde para o ano de 2010.

219 Documento Técnico contendo descrição dos insumos necessários por atividade prevista no cardápio de ações/atividades do Componente A – 
Organização e Qualificação de rede de Atenção à Saúde do Projeto QualiSUS-Rede, como subsídio ao desenvolvimento de estudo de custos a partir 
do cardápio de ações/atividades definido para desenvolvimento do Componente A do projeto QualiSUS-Rede.

220 Documento Técnico contendo os requisitos técnicos necessários à montagem de editais para o desenvolvimento do Componente A – Organização e 
Qualificação de Rede de Atenção à Saúde do Projeto QualiSUS-Rede.

221 Documento demonstrativo da metodologia a ser utilizada para estabelecer o diagnóstico da situação organizacional e funcional dos Núcleos 
Estaduais do Ministério da Saúde, principais problemas e indicação de alternativas de solução.

222 Relatório contendo o resultado do levantamento e mapeamento dos processos de trabalho utilizados pelos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde 
com a identificação e desenho dos respectivos fluxos.

223 Documento demonstrativo da metodologia a ser adotada para o diagnóstico da força de trabalho dos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde, 
incluindo o perfil profissional e a proposta de adequação desta, às competências regimentais das referidas unidades.

224 Documento técnico contendo o resultado do levantamento e análise das principais ferramentas e sistemas de controle e acompanhamento das ações, 
utilizadas pelos Núcleos Estaduais, com sugestão e indicação de melhorias e aperfeiçoamento dos mesmos.

225 Documento síntese contemplando o “Plano de Melhoria da Gestão dos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde, com as proposições, estratégias e 
recomendações para o processo de implementação do referido Plano.

226 Documento contendo Material didático, para orientar as equipes central e regional do MS, na utilização dos instrumentos de supervisão e 
acompanhamento de obras.

227 Documento técnico contendo coletânea de jurisprudência do Tribunal de Contas da União voltada à gestão/fiscalização de contratos geridos pela 
Coapo – Coordenação de Apoio Operacional do Ministério da Saúde, para aquisição de bens e serviços.

228 Documento técnico contendo coletânea de legislação específica aplicada aos contratos geridos pela Coapo – Coordenação de Apoio Operacional do 
Ministério da Saúde, para aquisição de bens e serviços.

229 Elaboração de Manual de Gestão de Contratos contemplando procedimentos para planejamento, acompanhamento e fiscalização relativos às ações 
aplicadas na área da saúde.

230 Relatório contendo métodos e instrumentos de acompanhamento dos contratos geridos no âmbito da Coordenação Geral de Recursos Logísticos – 
CGRL do Ministério da Saúde, apresentando análise dos pontos fortes e fracos da gestão/contratação.

231 Documento contendo as propostas de melhorias dos contratos de bens e serviços na área da saúde, em face da jurisprudência do Tribunal de Contas 
da União, da legislação específica e dos pontos fortes e fracos.

232 Descrição geral sobre a Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade implantada no país em 2007 e 2008, 
identificando o Modelo de Atenção adotado, as normas e legislação vigentes aplicadas e demais aspectos relevantes. 

233 Levantamento de projetos/adesão encaminhados Coordenação Geral de Média Complexidade/Departamento de Atenção Especializada/Secretaria de 
Atenção à Saúde/Ministério da Saúde por Unidade Federativa, na Região Norte e Centro-Oeste no período de 2007 e 2008. 

234 Levantamento de projetos/adesão encaminhados Coordenação Geral de Média Complexidade/Departamento de Atenção Especializada/Secretaria de 
Atenção à Saúde/Ministério da Saúde por Unidade Federativa, na Região Nordeste no período de 2007 e 2008. 

235 Levantamento de projetos/adesão encaminhados Coordenação Geral de Média Complexidade/Departamento de Atenção Especializada/Secretaria de 
Atenção à Saúde/Ministério da Saúde por Unidade Federativa, na Região Sul no período de 2007 e 2008. 

236 Levantamento das propostas oriundas das diversas áreas do Ministério da Saúde no tocante à Reforma Tributária em andamento no Congresso 
Nacional.

237 Estudo comparativo do impacto da Reforma Tributária na Saúde e em outras áreas sociais do governo federal.

238 Análise dos possíveis efeitos da proposta de Reforma Tributária sobre o financiamento da seguridade social, especificamente no que diz respeito ao 
setor saúde.

239 Documento analisando a legislação em vigor de financiamento da saúde e a proposta de Reforma Tributária apresentada.

240 Documento contendo projeto de Acompanhamento da Reforma Tributária no Congresso Nacional, especificamente no que diz respeito ao setor 
saúde.

241 Documento contendo a metodologia da pesquisa constituída por um formulário de aplicação e/ou focus group (pesquisa qualitativa em que várias 
pessoas envolvidas na questão participam com a orientação de pessoas treinadas para captar informações), bem como planilha para consolidação 
dos dados obtidos e análise dos resultados.

242 Proposta de Documento com o levantamento dos resultados obtidos com a implementação das ferramentas e metodologias adotadas pela 
Coordenação-Geral de Modernização e Desenvolvimento Institucional – CGMDI entre o 2º semestre 2008 e 1º semestre 2009.

243 Documento contendo as avaliações dos trabalhos e pesquisas e sugestões para continuidade do processo de modernização e desenvolvimento do 
Ministério para o biênio 2009-2010.

244 Documento contendo um relato e análise do desempenho da execução dos convênios de obras, do Ministério da Saúde, acompanhados em 2008 no 
Estado de Minas Gerais.

245 Documento contendo a seleção de convênios de obras, do Ministério da Saúde, a serem acompanhados no 1º semestre/2009 no Estado de Minas 
Gerais.
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246 Documento contendo um Plano de Acompanhamento, com visitas de verificação in loco da execução dos convênios de obras financiadas pelo 
Ministério da Saúde, para o ano de 2009, no Estado de Minas Gerais.

247 Documento contendo a seleção de convênios de obras, do Ministério da Saúde, a serem acompanhados no 2º semestre/2009 no Estado de Minas 
Gerais.

248 Documento contendo relato e análise da execução dos convênios de obras, do Ministério da Saúde, acompanhados durante o ano de 2009 no Estado 
de Minas Gerais.

249 Documento contendo a atualização de material didático para orientar as equipes central e regional do Ministério da Saúde na utilização dos 
instrumentos de supervisão e acompanhamento de obras para o ano de 2010.

250 Documento técnico contendo a metodologia (instrumentos de análise, roteiros, etc.) e análise técnica orçamentária referentes a projetos de 
construção, conclusão, ampliação e reforma, realizadas no ano de 2008 em estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Clínica Especializada, na 
Região Sul.

251 Documento técnico contendo a metodologia (instrumentos de análise, roteiros, etc.) e técnicas para a análise orçamentária de projetos referentes à 
reforma e conclusão de estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Hospital Geral, na Região Nordeste, no ano de 2008.

252 Relatório descritivo contendo a análise do Cronograma Físico-Financeiro de projetos de construção, conclusão, ampliação e reforma de 
estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Centro de Atenção à Saúde Bucal, na Região Nordeste, no ano de 2008.

253 Impressão de 3.000 (três mil) unidades do Folder “Sistema de Apoio a Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde SomaSUS”

254 Documento descritivo e analítico sobre a Lei Estadual nº 6.345/2008 de organização do SUS em Sergipe.

255 Documento analítico sobre o Contrato de Ação Pública da Saúde do Estado de Sergipe 2009-2013 e a relação com o Termo de Compromisso de 
Gestão do Pacto pela Saúde.

256 Documento descritivo sobre o Padrão de Integralidade da Assistência à Saúde, prevista na lei Estadual do SUS no Estado de Sergipe.

257 Análise sobre a relação intergestora no estado do Amazonas, a partir de estudo das pautas e atas de reuniões da Comissão Intergestora Bipartite. 
Produto 05 – Relatório descritivo sobre o processo de implantação do Pacto pela Saúde nos municípios do Estado do Espírito Santo.

258 Documento técnico contendo análise e seleção dos convênios de obras de edificações em saúde pública a serem acompanhados pela Região Norte, 
referente ao exercício do 1º semestre de 2009.

259 Documento técnico contendo plano de acompanhamento com métodos e instrumentos da execução dos convênios de obras financiados pelo MS, 
para o exercício de 2009 na Região Norte.

260 Documento técnico contendo análise e seleção dos convênios de obras de edificações em saúde pública a serem acompanhados pela Região Norte, 
referente ao exercício do 2º semestre de 2009.

261 Documento técnico contendo critérios estratégicos e instrumentos técnicos para a avaliação das inconsistências das informações decorrentes dos 
relatórios de acompanhado de obras de edificações em saúde pública realizada na Região Norte do 1º semestre de 2009 e elaborar proposta para a 
melhoria.

262 Documento técnico contendo relatório estratégico gerencial de supervisão e acompanhamento com métodos e instrumentos da execução dos 
convênios de obras financiadas e firmadas pelo Ministério da Saúde referente ao exercício do 1º semestre de 2009, na Região Norte.

263 Relatório técnico contendo a revisão das ações existentes relacionadas ao Programa Nacional de Triagem Neonatal – PNTN. 

264 Relatório técnico com o levantamento da situação atual da rede de referência em Triagem Neonatal, nas 27 unidades da federação, cadastradas junto 
ao SUS.

265 Relatório analítico dos INDICADORES do Programa Nacional de Triagem Neonatal – PNTN nas Unidades da Federação que estão na Fase I, avaliando 
as possibilidades de habilitação na Fase II. 

266 Documento Técnico contendo o perfil da força de trabalho da Coordenação de Atenção Integral à Saúde do Servidor-CAS-CGR.

267 Documento Técnico contendo o perfil da força de trabalho da Coordenação de Informações e Execução Orçamentária e Financeira – COINF- CGRH e 
da Coordenação de Atendimento de Pessoal - CAP-CGRH.

268 Documento Técnico contendo o perfil da força de trabalho do Gabinete da Coordenação Geral e do Apoio Administrativo da CGRH.

269 Documento Técnico contendo o desenvolvimento e os resultados obtidos por meio da articulação entre o Projeto SIS Fronteiras e o Programa 
Estratégico do Governo Federal Brasil Sorridente, nos municípios da Etapa I – MS, SC, PR e RS.

270 Documento Técnico contendo o desenvolvimento e os resultados obtidos por meio da articulação entre o Projeto SIS Fronteiras e o Programa 
Estratégico do Governo Federal Brasil Sorridente, nos municípios da Etapa II – AC, AM, AP, MT, PA, RO e RR.

271 Documento Técnico contendo os principais dados e o comparativo entre os diagnósticos locais de saúde dos 12 municípios fronteiriços do Estado do 
Mato Grosso do Sul, Etapa I do Projeto SIS Fronteiras.

272 Documento Técnico contendo os principais dados e o comparativo entre os diagnósticos locais de saúde dos 18 municípios fronteiriços do Estado do 
Paraná, Etapa I do Projeto SIS Fronteiras.

273 Documento Técnico contendo os principais dados e o comparativo entre os diagnósticos locais de saúde dos 10 municípios fronteiriços do Estado de 
Santa Catarina, Etapa I do Projeto SIS Fronteiras.

274 Documento Técnico contendo os principais dados e o comparativo entre os diagnósticos locais de saúde dos 29 municípios fronteiriços do Estado do 
Rio Grande do Sul, Etapa I do Projeto SIS Fronteiras.

Nº CARTAS-ACORDO
1 Desenvolvimento de Normas Técnicas Administrativas e Financeiras para a execução do Projeto QualiSUS- Rede.



95

UNIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

TC 52
Nº CONTRATOS
2 Relatório de análise dos serviços que prestam atendimento na especialidade de oftalmologia, a partir de série histórica de atendimentos realizados, 

bem como avaliação da população com necessidade de cobertura assistencial e análise da capacidade técnica e operacional dos serviços em 
oftalmologia.

3 Livro 20 anos do SUS São Paulo
Tiragem: 3.000 exemplares
OBS: formato econômico para AA 76 x 112 cm
Capa: Formato fechado: 18 x 24 cm; Formato aberto: 36 x 24 cm (+ lombada)
Número de cores da capa: 4/4
Papel: cartão supremo ou duo design 330 g 

4 Relatório da análise do quadro epidemiológico das crianças com resultado positivo na triagem neonatal (fenilcetonúria, hipotireodismo congênito, 
fibrose cística, doença falciforme e talasemia).

5 Relatório das entrevistas com familiares; serviços de saúde utilizados e fluxo de encaminhamentos e diretrizes para elaboração da política de atenção 
à pessoa com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias no Estado de São Paulo.

6 Projeto para apresentar aos parceiros da Universidade da Secretaria Estadual de Saúde sobre formação e contratação de apoiadores de sistemas 
regionais de saúde a partir da atenção primária.

7 Elaboração de textos sobre atenção básica, abordando os seguintes aspectos: Conceitos da Atenção Básica, Renovação da Atenção Básica na 
coordenação de um Sistema de Saúde; sistema de saúde versus fragmentação.

8 Produção da 2ª edição da Revista Bandeiras PositHIVas, conforme especificações abaixo:
Composição da Revista:
Tiragem: 10 mil exemplares; Composta por 56 páginas
Total de 30 fotos; Total de 12 ilustrações
Tamanho 43,00 x 27,05 em formato aberto e 21,0 x 27,5 em formato fechado. A capa possui papel couchê brilhante, branco, 250g/m e miolo couchê 
brilhante, branco, 115 gramas, a impressão 4x4 cores, o acabamento em processo CTP.
Serviços a serem desenvolvidos para a 2ª Edição da Revista Bandeiras Positihivas:
1) Projeto de Criação Gráfica
2) Projeto de Criação Editorial
3) Produção Gráfica
4) Revisão de Textos
5) Direção de Arte
6) Diagramação
7) Ilustração
8) Fotógrafo

9 Coleta de conteúdo para revisão dos textos de Atenção Básica e Gestão de Recursos Humanos em Saúde.

10 Cadernos de Atenção Básica revisados e processos de Gestão de Recursos Humanos em Saúde elaborados.

11 Relatório consolidado das experiências-piloto “Saúde com Cultura” subsídios para a política de combate ao racismo institucional na saúde.

12 Diagnóstico da assistência à saúde da mulher nos Departamentos Regionais de Saúde da Baixada Santista, Bauru, Araçatuba e Registro.

13 Diagnóstico da assistência à saúde da mulher nos Departamentos Regionais de Saúde de Presidente Prudente, São João da Boa Vista, Barretos, 
Franca e Taubaté.

14 Diagnóstico da assistência à saúde da mulher nos Departamentos Regionais de Saúde de Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto, Marília, Assis, São 
José do Rio Preto e Grande São Paulo.

15 Relatório sintético das matérias selecionadas ao planejamento estratégico do SUS do Estado de São Paulo, bem como elaboração de artigos para 
veiculação em canais de comunicação dos seguintes eventos realizados pela SES-SP no último trimestre de 2008.

16 Relatório das diretrizes para a produção de serviços específicos para crianças e adolescentes nas regiões do Estado de São Paulo.

17 Relatório das diretrizes básicas para a elaboração final da Política Estadual para Atenção Integral da População Usuária de Álcool e Outras Drogas do 
Estado de São Paulo.

18 Definições das ações regulatórias e implantação do Sistema de Informação da Regulação de leitos (Regnet) em 50 hospitais estaduais, com as 
equipes dos Departamentos Regionais de Saúde treinados para efetivação das Centrais de Regulação.

19 Capacitação dos funcionários dos cinco Complexos Reguladores Macrorregionais em consonância com a Programação Pactuada Integrada – PPI.

20 Elaboração do Manual de Orientações da Regulação do Estado de São Paulo.

21 Relatório de oficina envolvendo profissionais de saúde de todos os municípios da Região de Presidente Prudente, com o levantamento das facilidades 
e dificuldades enfrentadas pelos profissionais da Atenção Básica em seus territórios. Encaminhamentos de propostas e/ou soluções (Plano de Ação) 
para os problemas específicos de cada território.

22 Levantamento das dificuldades e deficiências do atendimento de Urgência/Emergência quanto a qualificação de risco, protocolos de atendimento, 
referências/contrarreferências pactuadas e existência de regulação.

23 Diagnóstico da Assistência às Urgências/Emergências dos Departamentos Regionais de Saúde de 2 a 17.

24 Diagnóstico da Assistência às Urgências/Emergências do Departamento Regional de Saúde 1 – Grande São Paulo.

Nº CARTAS-ACORDO
1 Projeto para incorporação de metodologia para o dimensionamento de médicos especialistas
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1 1. Elaboração da segunda parte de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços técnicos editoriais de impressão 
da obra Saúde Brasil.

2. Elaboração da segunda parte de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços técnicos editoriais de impressão 
da obra Guia de Vigilância Epidemiológica.

3. Elaboração da primeira parte de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços técnicos editoriais de impressão 
de forma continuada por 12 meses. Composto de objeto; justificativa; especificações gerais do serviço técnico.

4. Elaboração da segunda parte de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços técnicos editoriais de impressão 
de forma continuada por 12 meses, concluindo o documento. Composto de objeto; justificativa; especificações gerais do serviço técnico e 
especificações detalhadas de cada produto.

5. Elaboração de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços de pré-impressão (revisão, normalização, criação, 
diagramação, ilustração, fotografia e arte-finalização) de 7 publicações sobre doenças transmissíveis: Recomendações para diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento de pacientes com a co-infecção leishmaniose-HIV; Leptospirose: diagnóstico e manejo; Manual de vigilância, 
prevenção e controle das hantaviroses; Guia de vigilância e manejo do Culex quinquefasciatus; Leishmaniose visceral: recomendações clínicas 
para a redução da letalidade; Manual de Vigilância Epidemiológica e Controle da Esquistossomose – Diretrizes Técnicas; Manual de rede de frio.

6. Elaboração de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços de pré-impressão (revisão, normalização, 
criação, diagramação, ilustração, fotografia e arte-finalização) de 3 publicações sobre doenças transmissíveis: Protocolo de tratamento da raiva 
humana; Normas técnicas de tratamento profilático anti-rábico humano; Manual de procedimentos técnicos para o diagnóstico parasitológico e 
imunológico da hidatidose.

2 1. Elaboração de documento instrutivo para subsidiar os profissionais médicos da Funasa, indicados para atuarem como peritos em ações judiciais 
por alegação de intoxicação/contaminação ocupacional.

2. Produzir documento técnico instrutivo, para a atuação dos profissionais de saúde não médico como assistente em ações judiciais contra a 
Funasa, relacionadas à alegação de intoxicação ocupacional em todo território nacional e de acompanhamento de perícias médicas judiciais. 

3. Documento técnico contendo avaliação clínica toxicológica dos servidores que atuaram no combate e controle de vetores, segundo o protocolo 
do Grupo de Técnico de Trabalho em Toxicologia instituído em 2001 e análise individual e respectivo parecer em novos exames toxicológicos de 
servidores que atuaram e oudesenvolvem controle vetorial.

4. Produzir relatório técnico de organização e participação como instrutor de duas oficinas relacionadas à saúde do trabalhador e de segurança 
química em controle vetorial em local e data a serem definidos pela Funasa. 

5. Produzir relatório contendo registro do suporte técnico prestado ao Serviço de Assistência Integral ao Servidor – Seais da Funasa e às 
Coordenações Regionais da Funasa – Core, em questões relacionadas à toxicologia ocupacional, com o fim de instruir processos judiciais contra 
a Fundação Nacional de Saúde.

6. Produzir relatório contendo os pareceres emitidos em processos judiciais de alegação de contaminação/intoxicação ocupacional, por produtos 
utilizados em controle vetorial, em tramitação na Funasa.

2 1. Documento técnico contendo a descrição e análise das inconsistências dos dados contidos no banco de dados da Dengue – Sinan Net no 
município de Cuiabá nos anos de 2007 e 2008.

2. Documento técnico contendo a descrição e análise das inconsistências dos dados contidos no banco de dados da Dengue – Sinan Net nos 
municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Nossa Senhora do Livramento e Poconé nos anos de 2007 e 2008.

3 3. Documento técnico contendo introdução, objetivo, desenvolvimento, conclusão e recomendações ou manual técnico abordando revisão 
bibliográfica sobre diagramas de controle e curvas epidêmicas de dengue.

4. Documento técnico contendo introdução, objetivo, desenvolvimento, conclusão e recomendações ou manual técnico abordando análise das 
curvas epidêmicas das principais epidemias de dengue no estado do Acre desde o início da introdução da doença no estado.

4 1. Elaborar documento contendo análise de dados dos Índices de Infestação Predial (IIP) e Índices de Pendência gerados pelo Sistema de 
Informação Febre Amarela e Dengue (SisFAD) – por ciclos trabalhados em 2007 – dos municípios prioritários das unidades federadas da Região 
Sul (exceto Santa Catarina e Rio Grande do Sul), apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

2. Elaborar documento contendo análise de dados dos Índices de Infestação Predial (IIP) e Índices de Pendência gerados pelo Sistema de 
Informação Febre Amarela e Dengue (SisFAD) – por ciclos trabalhados em 2007 – dos municípios prioritários das unidades federadas da Região 
Sudeste, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

5 1. Elaborar documento contendo avaliação dos resultados da Rede de Monitoramento Nacional ao Aedes aegypti (MoReNAa) nos municípios das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, durante o período de 2008.

2. Elaborar documento contendo avaliação dos resultados da Rede de Monitoramento Nacional ao Aedes aegypti (MoReNAa) nos municípios das 
regiões Sudeste e Sul, durante o período de 2008.

3. Elaborar documento contendo o consolidado da avaliação dos resultados da Rede de Monitoramento Nacional ao Aedes aegypti (MoReNAa) em 
todas as regiões do país, durante o período de 2008.
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6 4. Documento técnico contendo análise das instruções indicadas pelos fabricantes em relação às metodologias de aplicabilidade em campo das 
armadilhas que serão avaliadas pelo estudo multicêntrico.

5. Documento técnico contendo análise critica dos estudos preliminares sobre o potencial das armadilhas, sua operacionalidade em campo e 
resultados obtidos.

6. Documento técnico contendo análise dos dados entomológicos para larvas e avaliação da implantação das armadilhas nas áreas de estudo 
selecionadas para realização do projeto multicêntrico para avaliação das armadilhas de captura de adultos de Aedes aegypti no município eleito 
para representar a Região Centro-Oeste.

7 1. Elaborar documento técnico contendo o processo de desenvolvimento do Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue – SISPNCD.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação do SPIV (Sistema de Planejamento e Informação de Vigilância em Saúde) e SIPAD (Sistema 
Integrado de Passagens e Diárias) no que concerne as supervisões dos técnicos do CGPNCD aos estados, emitidas no segundo semestre de 2009 
para auxiliar na Programação Anual de Trabalho (PAT) de 2010.

3. Elaborar documento técnico contendo avaliação do Sistema LIRAa do ano de 2008.

8 1. Elaborar documento técnico contendo material didático para treinamento de gestores. O material será composto por dois estudos de caso. O primeiro 
mostra a situação de um município em epidemia e o segundo estudo mostra o mesmo município fictício alguns meses antes da epidemia,

2. Elaborar documento técnico contendo caracterização, distribuição espacial, temporal e validação dos casos confirmados de Febre Hemorrágica da 
Dengue (FHD) no Sinan em 2007 e 2008 no Brasil.

3. Elaborar documento contendo análise do Sinan net dirigido a capacitação de técnicos da vigilância epidemiológica de estados e municípios no 
uso do Sinan net, na análise da qualidade e consistência dos dados e cálculos dos indicadores epidemiológicos da vigilância da dengue.

9 1. Elaborar documento técnico contendo a elaboração do Manual do monitor Assistência de enfermagem do paciente com dengue.

2. Elaborar documento técnico contendo a elaboração do Manual do aluno Assistência de enfermagem do paciente com dengue.

3. Elaborar documento técnico contendo atualização do Manual Assistência de enfermagem do paciente com dengue.

4. Elaborar documento técnico contendo proposta de Curso de atualização de enfermeiros dos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

5. Elaborar documento técnico contendo proposta de Curso de Curso de Atualização de enfermeiros dos estados da Região Norte e Nordeste.

6. Elaborar documento técnico contendo atualização do Manual de Diagnóstico e Manejo clínico Paciente com Dengue.

9 1. Documento contendo análise da incorporação do Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti – LIRAa – na rotina dos trabalhos 
operacionais de campo e sua utilização como ferramenta crítica de intervenção frente às situações de risco de epidemias de dengue pelas 
equipes de vigilâncias entomológicas municipais – desde o ano de 2004 – dos municípios prioritários do Estado de Goiás – Municípios de: 
Goiânia e Aparecida de Goiânia; apresentado introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

2. Documento contendo análise da incorporação do Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti – LIRAa – na rotina dos trabalhos 
operacionais de campo e sua utilização como ferramenta crítica de intervenção frente às situações de risco de epidemias de dengue pelas 
equipes de vigilâncias entomológicas municipais – desde o ano de 2004 – dos municípios prioritários do Estado de Goiás – Municípios de: 
Águas Lindas de Goiás, Luziânia e Valparaíso de Goiás; apresentado introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

3. Documento contendo análise da incorporação do Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti – LIRAa – na rotina dos trabalhos 
operacionais de campo e sua utilização como ferramenta crítica de intervenção frente às situações de risco de epidemias de dengue pelas 
equipes de vigilâncias entomológicas municipais – desde o ano de 2004 – dos municípios prioritários do Estado de Goiás – Municípios de: 
Anápolis, Rio Verde, Senador Canedo e Trindade; apresentado introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

10 1. Documento técnico contendo a descrição do relatório do piloto realizado, no período de 01 a 05 de junho de 2009, no município de Palmas 
(Estado do Tocantins), apresentando introdução – objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

2. Documento técnico contendo a descrição do relatório do piloto realizado, no período de 15 a 17 de junho de 2009, no município de Aparecida 
de Goiânia (Estado do Goiás), apresentando introdução – objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

3. Documento técnico contendo a descrição do relatório do piloto realizado, no período de 18 a 19 de junho de 2009, no município de Inhumas 
(Estado do Goiás), apresentando introdução – objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

11 1. Elaborar documento técnico contendo análise da situação de implantação dos Planos de Contingência para a Dengue e Febre Hemorrágica da 
Dengue (FHD), Planos de Saneamento e Planos de Educação e Mobilização em Saúde do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), nos 
municípios prioritários (Ribeirão Preto, Carapicuíba, Sumaré, Araraquara, Mogi-guaçu, Barretos e Caraguatatuba) do Estado de São Paulo, nos 
anos de 2007 e 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo análise da situação da implantação dos 10 componentes do Programa Nacional de Controle da Dengue 
(PNCD), implementação das atividades do Programa Municipal de Controle da Dengue nos municípios prioritários (Ribeirão Preto, Carapicuíba, 
Sumaré, Araraquara, Mogi-guaçu, Barretos e Caraguatatuba) do Estado de São Paulo, nos anos de 2007 e 2008.

3. Elaborar documento técnico contendo análise da situação epidemiológica – ocorrência de casos de dengue, casos de Febre Hemorrágica da 
Dengue (FHD), óbitos, coeficientes de incidência e isolamento viral, nos municípios prioritários, nos municípios prioritários do Programa Nacional 
de Controle da Dengue (PNCD) (Ribeirão Preto, Carapicuíba, Sumaré, Araraquara, Mogi-guaçu, Barretos e Caraguatatuba) do Estado de São 
Paulo, nos anos de 2007 e 2008.

12 1. Documento técnico contendo análise dos resultados do Levantamento Rápido de Índice de Infestação Predial por Aedes aegypti – LIRAa nos 
municípios e estados da Região Sul em 2009, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusões-recomendação.

2. Documento técnico contendo análise dos resultados do Levantamento Rápido de Índice de Inafestação Predial por Aedes aegypti – LIRAa nos 
municípios e estados da Região Norte em 2009, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusões-recomendação.

3. Documento técnico contendo a análise dos resultados do Levantamento Rápido de índice de Infestação Predial por Aedes aegypti – LIRAa nos 
municípios e estados da Região Nordeste em 2009, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusões-recomendação.
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13 1. Documento contendo análise do perfil epidemiológico: sazonalidade, faixa etária e classificação final do agravo dengue, no período de novembro 
e abril 2008/2009, nos Estados do Acre e da Bahia.

2. Documento contendo análise do perfil epidemiológico: sazonalidade, faixa etária e classificação final do agravo dengue, no período de novembro 
e abril 2008/2009, nos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. 

3. Documento contendo análise do perfil epidemiológico: sazonalidade, faixa etária e classificação final do agravo dengue, no período de novembro 
e abril 2008/2009, nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

14 1. Documento contendo análise da situação epidemiológica e entomológica da dengue nos municípios prioritários (Caxias, Codó, Imperatriz, São 
José de Ribamar, São Luís e Timon), no estado do Maranhão, em 2008.

2. Documento técnico contendo a análise da situação de implantação dos Planos de Contingências para a Dengue e Febre Hemorrágica da Dengue 
(FHD) do Estado do Maranhão e dos municípios prioritários da Região metropolitana (São José de Ribamar, São Luís, Raposa e Paço do Lumiar) 
em 2008.

3. Documento técnico contendo a constituição e funcionalidade dos Comitês Municipais e Estadual de Acompanhamento e Avaliação do Programa 
Nacional de Controle da Dengue (PNCD), dos municípios prioritários de Caxias, Codó, Imperatriz, São José de Ribamar, São Luís e Timon, em 
2008.

15 1. Elaborar documento técnico contendo análise da situação dos principais eixos de sustentação dos Programas Municipais de Controle da Dengue: 
Controle Vetorial, Vigilância Epidemiológica, Educação, Comunicação e Mobilização Social, Saneamento Ambiental (com ênfase domiciliar), aos 
seguintes municípios prioritários no estado Rondônia para o desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Controle da Dengue – 
PNCD: Ariquemes, Cabixi, Cacoal, Espigão d’Oeste e Guajará-Mirim, período de 2003 a 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo análise da situação dos principais eixos de sustentação dos Programas Municipais de Controle da Dengue: 
Controle Vetorial, Vigilância Epidemiológica, Educação, Comunicação e Mobilização Social, Saneamento Ambiental (com ênfase domiciliar), aos 
seguintes municípios prioritários no estado Rondônia para o desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Controle da Dengue – 
PNCD: Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Presidente Médici e Vilhena, período de 2003 a 2008.

16 1. Documento técnico contendo análise da situação dos Sistemas de informação do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) – Sisfad 
(Sistema de Informação Vetorial de Dengue) e Diagdengue (Diagnóstico Situacional da Dengue), no 1º quadrimestre de 2009, do estado de 
Pernambuco e dos municípios prioritários de Ipojuca, Moreno, Palmares, Paulista, Petrolina e Vitória de Santo Antão.

2. Documento técnico contendo a análise da situação e implantação dos Planos de Contingências para a Dengue e Febre Hemorrágica da Dengue 
(FHD) – encerramento de casos, evolução do caso, critérios de confirmação – ano a ano, no período de 2006 ao 1º quadrimestre de 2009, no 
estado de Pernambuco e municípios prioritários de Ipojuca,Moreno, Palmares, Paulista, Petrolina e Vitoria de Santo Antão.

3. Documento técnico contendo a análise da situação e implantação dos Planos de Contingências para a Dengue e Febre Hemorrágica da Dengue 
(FHD) do Estado de Pernambuco e dos municípios prioritários de Ipojuca, Moreno, Palmares, Paulista, Petrolina e Vitória de Santo Antão, no 1º 
quadrimestre de 2009.

17 1. Documento técnico contendo elaboração de Documento de Arquitetura e definição de estrutura e framework para desenvolvimento do módulo 
on line do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan-Net.

2. Documento técnico contendo análise e adequação do banco de dados (DBSINAN) para inclusão do módulo on line do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação – Sinan-Net.

3. Documento técnico contendo desenvolvimento do controle de acesso e verificação de perfil do módulo on line do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação – Sinan-Net.

4. Documento técnico contendo Casos de Uso e Dicionário de Dados para desenvolvimento da ficha modelo de Notificação Individual do módulo 
on line do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan-Net.

5. Documento técnico contendo Casos de Uso e Dicionário de Dados para desenvolvimento da ficha modelo de Notificação de Dengue do módulo 
on line do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan-Net.

17 1. Documento técnico contendo: proposta de elaboração, criação visando e implantação do Núcleo de Insumos Estratégicos – Nies (portaria, 
atribuições, competências, composição d organograma) junto a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/Diges – Diretoria Técnica de Gestão e 
sua relevância estratégica no combate à dengue, conforme PNCD, instituído na Portaria nº 1.347/GM.

2. Documento instituindo conceitos e instruções relativas à elaboração de Relatórios Técnicos contemplando a descrição das ações de controle 
dos itens integrantes do arsenal de serviços: depósitos, armazéns, veículos e equipamentos levantados junto aos Estados e Municípios, visando 
regularização das propriedades dos bens junto ao Ministério da Saúde e demais órgãos intervenientes, observado a legislação em vigor.

3. Documento técnico contendo análise situacional da estratégica atualmente utilizada pelo PNCD na vigilância vetorial das ações de controle 
da dengue, com enfoque as atividades estruturantes que compõem a aquisição em suas diversas modalidades previstas em lei, logísticas de 
recebimento, armazenagem e estocagem em conformidade às especificações técnicas da Anvisa e dos mecanismos regulatórios afetos aos 
produtos e sua dispensação junto aos Estados e Municípios.

4. Documento técnico contendo o levantamento analítico de insumos estratégicos para combate às endemias do PNCD, adquiridos pelo Ministério 
e distribuídos aos Governos Estaduais e ouMunicipais, referentes ao exercício de 2008.

5. Documento contendo as Atividades de Capacitação Técnica e Gerencial necessárias ao manejo dos insumos estratégicos para combate às 
endemias com enfoco no controle da dengue, adquiridos pelo Ministério e distribuídos aos Governos Estaduais e ouMunicipais.

6. Documento síntese consolidando as propostas de ajustes e desenvolvimento dos modelos de competência da União, Estados e Municípios 
especificamente visando a integração dos sistemas de informação epidemiológica no que se refere ao PNCD.
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18 1. Documento contendo análise da situação epidemiológica da dengue, com base nos subcomponentes: Vigilância de casos, Vigilância Laboratorial, 
Vigilância em áreas de fronteira nos municípios prioritários de Boa Vista, Bonfim, Macajaí e Pacaraima nos anos de 2007 e 2008.

2. Documento técnico contendo análise dos Planos de Contingência para os municípios prioritários de Bonfim, Mucajaí, Pacaraima e Boa Vista, 
pactuados em 2007.

3. Documento técnico contendo análise da inserção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/Estratégias da Saúde na Família nas ações de 
prevenção e controle da dengue em 2008. 

19 1. Elaborar documento técnico contendo análise situacional da estratégia utilizada pelo PNCD nas ações de vigilância e controle vetorial da 
dengue, com enfoque nas atividades estruturantes que compõem a Reserva Técnica da SVS (veículos e equipamentos) juntos aos Estados do Sul 
e do Sudeste.

2. Elaborar documento técnico contendo análise situacional da estratégia utilizada pelo PNCD nas ações de vigilância e controle vetorial da dengue, 
com enfoque nas atividades estruturantes que compõem a Reserva Técnica da SVS (veículos e equipamentos) juntos aos Estados do Nordeste.

3. Elaborar documento técnico contendo análise situacional da estratégia utilizada pelo PNCD nas ações de vigilância e controle vetorial da dengue, 
com enfoque nas atividades estruturantes que compõem a Reserva Técnica da SVS (veículos e equipamentos) juntos aos Estados do Norte.

4. Elaborar documento técnico contendo análise situacional da estratégia utilizada pelo PNCD nas ações de vigilância e controle vetorial da 
dengue, com enfoque nas atividades estruturantes que compõem a Reserva Técnica da SVS (veículos e equipamentos) juntos aos Estados do 
Centro-Oeste.

5. Elaborar documento técnico contendo análise comparativa dos insumos estratégicos para o combate da dengue utilizados pelo PNCD, adquiridos 
pelo Ministério e distribuídos aos Governos Estaduais e ouMunicipais, referentes aos exercícios de 2003 a 2006.

6. Elaborar documento técnico contendo análise comparativa dos insumos estratégicos para o combate da dengue utilizados pelo PNCD, adquiridos 
pelo Ministério e distribuídos aos Governos Estaduais e ouMunicipais, referentes aos exercícios de 2007 e 2008.

20 1. Documento técnico contendo uma avaliação comparativa dos índices de infestação predial nos municípios do estado do Ceará antes e após a 
introdução do larvicida Diflubenzuron em campo.

2. Documento técnico contendo uma avaliação comparativa dos índices de infestação predial nos municípios do estado de Minas Gerais antes e 
após a introdução do larvicida Diflubenzuron em campo.

3. Documento técnico contendo uma avaliação comparativa dos índices de infestação predial nos municípios do estado do Rio Grande do Norte 
antes e após a introdução do larvicida Diflubenzuron em campo.

4. Documento técnico contendo uma avaliação comparativa dos índices de infestação predial nos municípios do estado do Rio de Janeiro antes e 
após a introdução do larvicida Diflubenzuron em campo.

5. Documento técnico contendo uma avaliação comparativa dos índices de infestação predial nos municípios do estado do Pará antes e após a 
introdução do larvicida Diflubenzuron em campo.

6. Documento técnico contendo uma avaliação comparativa dos índices de infestação predial nos municípios do estado de Sergipe antes e após a 
introdução do larvicida Diflubenzuron em campo.

21 1. Elaborar documento técnico contendo análise das irregularidades mais frequentes na utilização dos recursos do Teto Financeiro de Vigilância 
em Saúde, transferidos pelo Ministério da Saúde às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e as providências adotadas pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde, referente à Região Centro-Oeste do Brasil no período de 2003 a 2007, com enfoque aos programas estaduais e municipais 
de controle e combate à Dengue no país.

2. Elaborar documento técnico contendo análise das irregularidades mais frequentes na utilização dos recursos do Teto Financeiro de Vigilância 
em Saúde, transferidos pelo Ministério da Saúde às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e as providências adotadas pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde, referente à Região Norte do Brasil no período de 2003 a 2007, com enfoque aos programas estaduais e municipais de 
controle e combate à Dengue no país.

3. Elaborar documento técnico contendo análise das irregularidades mais frequentes na utilização dos recursos do Teto Financeiro de Vigilância 
em Saúde, transferidos pelo Ministério da Saúde às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e as providências adotadas pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde, referente à Região Nordeste do Brasil no período de 2003 a 2007, com enfoque aos programas estaduais e municipais de 
controle e combate à Dengue no país.

22 1. Elaborar documento contendo análise global do Sisfad em Sergipe em 2008 com ênfase na análise quantitativa (IIP e IB) e qualitativa de 
(Pendência, Cobertura e Rendimento), apresentado introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

2. Elaborar documento contendo descrição dos fluxos de alimentação e envio do Sisfad por parte dos 75 Municípios do Estado em 2008 com 
ênfase na análise do envio oportuno/inoportuno de dados à SES, realização/não realização de seis ciclos anuais completos/incompletos. O 
documento conterá descrição apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

3. Elaborar documento contendo análise da consistência dos dados do Sistema de Informação Febre Amarela e Dengue (Sisfad) – ano 2008 – dos 
municípios onde houve casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e óbitos por FHD e Dengue com complicações, estabelecendo relações que 
possam contribuir para a construção do diagnóstico situacional da problemática da mortalidade da dengue em Sergipe.

23 1. Elaborar documento técnico contendo análise da execução programática em 2008 para os agravos e doenças financiados pelo TFVS para a 
Região Norte, bem como da execução das atividades do TFVS, com enfoque nas ações de prevenção e controle da dengue.

2. Elaborar documento técnico contendo análise da execução programática em 2008 para os agravos e doenças financiados pelo TFVS para a 
Região Sudeste, bem como da execução das atividades do TFVS, com enfoque nas ações de prevenção e controle da dengue.
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23 1. Documento técnico contendo elaboração de Documento de Consenso e de Documento contendo Fluxo de Navegação para desenvolvimento do 
módulo on line do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan-Net.

2. Documento técnico contendo definição de classes do módulo on line do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan-Net.

3. Documento técnico contendo definição de layout do módulo on line do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan-Net.

4. Documento técnico contendo Casos de Uso e Dicionário de Dados para desenvolvimento da ficha modelo de Notificação DENGUE no módulo on 
line do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan-Net.

5. Documento técnico contendo Casos de Uso e Regra de Negócio para desenvolvimento da rotina de Duplicidade no módulo on line do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – Sinan-Net.

23 1. Documento técnico contendo análise dos indicadores entomológicos através do LIRAa – Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti, nos 
07 municípios prioritários da Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS e nos 13 municípios prioritários para a Secretaria Estadual de Saúde – SES, 
no estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2008, avaliando a utilização do instrumento para monitorar a redução do Índice de Infestação 
Predial e a execução das ações para o controle do vetor, levando em consideração os depósitos predominantes nos seus municípios

2. Documento técnico contendo análise dos indicadores da situação entomológica (Índice de infestação Predial, Pendências e imóveis trabalhados) 
através do Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue – Sisfad, nos municípios prioritários de Bonito, Campo Grande, Coxim, Corumbá, 
Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, em 2008

3. Documento técnico contendo avaliação dos planos de contingência 2008/2009, seguindo o roteiro básico de construção com o seguinte 
conteúdo: rede ambulatorial, unidades de referência, Programação de Serviços 24 horas, exames complementares e apoio diagnóstico, 
atendimento pediátrico, entre outros, nos municípios de Bonito, Campo Grande, Dourados, Coxim, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas, no estado 
de Mato Grosso do Sul. 

24 1. Elaborar documento técnico contendo relatório descritivo da metodologia utilizada, bem como o resultado das propostas apresentadas nas 
reuniões para integração das ações de vigilância em saúde e atenção básica do estado de Tocantins.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório descritivo da metodologia utilizada, bem como o resultado das propostas apresentadas nas 
reuniões para integração das ações de vigilância em saúde e atenção básica do estado de Mato Grosso.

25 1. Elaborar documento contendo análise da situação epidemiológica da dengue, com base nos subcomponentes: Vigilância de casos, Vigilância 
Laboratorial, Vigilância em áreas de fronteira nos municípios prioritários de Acorizal, Araputanga, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do 
Garças, Cáceres, Cuiabá, Mirassol do Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Afonso, Santo Antonio do 
Leverger, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande no período de 2007 e 2008.

2. Elaborar documento contendo análise da situação da Assistência ao paciente da dengue do estado de Mato Grosso, com base na organização 
dos serviços com elaboração dos planos de contingência nos municípios de Acorizal, Araputanga, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do 
Garças, Cáceres, Cuiabá, Mirassol do Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Afonso, Santo Antonio do 
Leverger, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande, no período de 2007 e 2008.

3. Elaborar documento contendo a análise situacional da implantação e execução das ações de controle vetorial e da implantação do Levantamento 
de Índice Rápido do Aedes aegypti – LIRAa nos municípios prioritários de Acorizal, Araputanga, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do 
Garças, Cáceres, Cuiabá, Mirassol do Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Afonso, Santo Antonio do 
Leverger, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande, no período de 2007 e 2008.

26 1. Elaborar documento contendo análise das capacitações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa de Saúde da Família (PACS/
PSF) nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal no período de 2007 e 2008.

2. Elaborar documento contendo análise situacional do Plano de Saneamento Ambiental para as ações de controle da dengue nos estados do 
Amazonas, Rondônia e Roraima, no período de 2008.

3. Elaborar documento contendo análise situacional da implantação do comitê de mobilização e equipe de educação em saúde nas ações de 
prevenção e controle da dengue nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará.

4. Elaborar documento contendo análise das capacitações dos profissionais médicos nos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia no período de 2007 
e 2008.

5. Elaborar documento contendo avaliação das atividades desenvolvidas pelo técnico do Rio Grande do Norte do Programa Nacional de Controle 
da Dengue – PNCD, nas supervisões realizadas durante o segundo semestre de 2008.

6. Elaborar documento avaliação das atividades desenvolvidas pelo técnico do Rio de Janeiro do Programa Nacional de Controle da Dengue – 
PNCD, nas supervisões realizadas durante o primeiro semestre de 2008.

27 1. Elaborar documento contendo análise de dados dos Índices de Infestação Predial (IIP) do Sistema de Informação Febre Amarela e Dengue 
(Sisfad) – ano 2008 dos 16 municípios prioritários do estado da Paraíba, apresentado introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-
recomendação.

2. Elaborar documento contendo análise de dados dos Índices de Infestação Predial (IIP) do Sistema de Informação Febre Amarela e Dengue 
(Sisfad) – ano 2008 dos 223 municípios prioritários do estado da Paraíba, apresentado introdução-objetivo, metodologia, resultados e 
conclusão-recomendação.

3. Elaborar documento contendo análise de dados dos Índices de Infestação Predial (IIP) do Sistema de Informação Febre Amarela e Dengue 
(Sisfad) – ano 2008 – comparando com o número de casos registrados no Sinan-Net no mesmo período – dos 16 municípios prioritários do 
estado da Paraíba, apresentado introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.
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28 1. Documento técnico contendo análise da situação de combate ao vetor (número de imóveis existentes e trabalhados, índice de cobertura e 
pendência, número de pontos estratégicos existentes e trabalhados) nos municípios prioritários (Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá 
e Goiana) e não prioritários (Barreiros, Ribeirão, Brejo da Madre de Deus, Surubim e Vicência) do estado de Pernambuco, nos anos de 2005 a 
2008.

2. Documento técnico contendo a avaliação dos planos de contingência período 2007/2008, quanto ao roteiro básico de construção com relação 
aos seguintes conteúdos: rede ambulatorial, unidades de referência, Programação de Serviços 24 horas, exames complementares e apoio 
diagnóstico, atendimento pediátrico, entre outros, nos municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Itanaracá e Goiana e não prioritários de 
Barreiros, Ribeirão, Brejo da Madre de Deus, Surubim e Vicência, no Estado de Pernambuco.

3. Documento técnico contendo a análise da situação da implantação e funcionalidade de equipes de educação em saúde nos municípios 
prioritários (Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá e Goiana) e não prioritários (Barreiros, Ribeirão, Brejo da Madre de Deus, Surubim e 
Vicência) do estado de Pernambuco, nos anos de 2005 a 2008.

29 1. Elaborar documento técnico contendo a análise situacional da organização das ações de controle da dengue nos municípios prioritários 
(Arapiraca, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Ceco, Delmiro Gouveia e Maceió), do estado das Alagoas, considerando 
dados dos anos de 2007 e 2008, para a intensificação no período de maior risco de epidemia.

2. Elaborar documento técnico contendo análise das estratégias desenvolvidas nos municípios litorâneos de maior fluxo turístico para combater 
a dengue durante o verão como: Maceió, Barra de São Miguel, Maragogi, Marechal Deodoro e Penedo, 4º trimestre de 2008 e 1º trimestre de 
2009.

3. Elaborar documento técnico contendo análise da situação epidemiológica da dengue em Alagoas no período de janeiro a junho de 2008.

30 1. Elaborar documento técnico contendo análise da situação dos principais eixos de sustentação dos Programas Municipais de Controle da Dengue: 
Controle Vetorial, Vigilância Epidemiológica, Educação, Comunicação e Mobilização Social, Saneamento Ambiental (com ênfase domiciliar), aos 
seguintes municípios prioritários no estado Rondônia para o desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Controle da Dengue – 
PNCD: Ariquemes, Cabixi, Cacoal, Espigão d’Oeste e Guajará-Mirim, período de 2003 a 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo análise da situação dos principais eixos de sustentação dos Programas Municipais de Controle da Dengue: 
Controle Vetorial, Vigilância Epidemiológica, Educação, Comunicação e Mobilização Social, Saneamento Ambiental (com ênfase domiciliar), aos 
seguintes municípios prioritários no estado Rondônia para o desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Controle da Dengue – 
PNCD: Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Presidente Médici e Vilhena, período de 2003 a 2008.

3. Elaborar documento contendo análise de dados dos Índices de Infestação Predial (IIP) do Sistema de Informação Febre Amarela e Dengue 
(Sisfad) – ano 2008 – dos municípios prioritários do Estado de Goiás – Municípios de: Caldas Novas, Hidrolândia e Guapó; apresentado 
introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

1. Elaborar documento contendo análise de dados dos Índices de Infestação Predial (IIP) do Sistema de Informação Febre Amarela e Dengue 
(Sisfad) – ano 2008 – dos municípios prioritários do Estado de Goiás – Municípios de: Novo Gama, Cidade Ocidental e Formosa; apresentado 
introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

2. Elaborar documento contendo análise de dados dos Índices de Infestação Predial (IIP) do Sistema de Informação Febre Amarela e Dengue 
(Sisfad) – ano 2008 – dos municípios prioritários do Estado de Goiás – Municípios de: Jataí, Mineiros e Quirinópolis; apresentado introdução-
objetivo, metodologia, resultados e conclusão-recomendação.

3. INSERIR CONTRATADO

1. Elaborar documento técnico contendo revisão sistemática da literatura nacional e internacional e dos dispositivos técnicos e legais do Ministério 
da Saúde que orientam a elaboração de Planos de Contingência.

2. Elaborar documento técnico contendo diagnóstico situacional da implantação dos Planos de Contingência do PNCD de 2003 a 2008 em relação 
às diretrizes nacionais.

3. Elaborar documento técnico contendo o modelo teórico lógico do Plano de Contingência para dengue.

4. Elaborar documento técnico contendo processo de elaboração e construção da matriz de qualificação para Planos de Contingência no âmbito 
municipal.

5. Elaborar documento contendo validação da matriz de indicadores de avaliação da implantação do Plano de Contingência.

6. Elaborar documento técnico contendo Avaliação da implantação do plano de contingência em um município piloto.

7. INSERIR CONTRATADO

1. Elaborar documento técnico contendo análise da implantação do controle do uso do biolarvicida BTI – bacllus thuriginensis israelensis – nos 
municípios de Vitória, Via Velha e Cariacica, no estado Espírito Santo, nos anos de 2007 e 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo análise de inserção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa de Saúde da Família nas 
ações de prevenção e controle da dengue nos municípios de Guarapari, São Mateus, Linhares e Viana, no estado do Espírito Santo.

3. Elaborar documento técnico contendo análise dos avanços do PNCD nos estados e municípios prioritários de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, 
no estado do Espírito Santo.
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1 1. Analisar a disseminação da estratégia Dots, no Brasil, tendo por parâmetro a Estratégia Global elaborada pela Organização Mundial de Saúde – 
OMS com o objetivo de reduzir a carga de tuberculose – TB, até 2015, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
e as metas estabelecidas pela Parceria Global Stop TB. 

2. Estudar as formas de enfrentamento das versões multi e extra resistente da tuberculose (MDR e XDR) e, ainda, da co-infecção TB-HIV, no Brasil, 
tendo por parâmetro a Estratégia Global elaborada pela Organização Mundial de Saúde – OMS com o objetivo de reduzir a carga de tuberculose 
– TB, até 2015, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e as metas estabelecidas pela Parceria Global Stop TB.

3. Verificar os mecanismos estabelecidos de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, tendo por parâmetro a Estratégia Global elaborada pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS com o objetivo de reduzir a carga de tuberculose – TB, até 2015, em consonância com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) e as metas estabelecidas pela Parceria Global Stop TB.

4. Identificar a promoção de políticas, por parte do Governo brasileiro com o apoio da sociedade civil, que visem ao engajamento dos profissionais 
de saúde, tendo por parâmetro a Estratégia Global elaborada pela Organização Mundial de Saúde – OMS com o objetivo de reduzir a carga de 
tuberculose – TB, até 2015, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e as metas estabelecidas pela Parceria 
Global Stop TB.

5. Analisar as formas de empoderamento das comunidades e das pessoas com tuberculose – TB, no Brasil, tendo por parâmetro a Estratégia Global 
elaborada pela Organização Mundial de Saúde – OMS com o objetivo de reduzir a carga de tuberculose – TB, até 2015, em consonância com os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e as metas estabelecidas pela Parceria Global Stop TB.

6. Verificar as formas de promoção da pesquisa – relativas às novas vacinas, medicamentos e diagnósticos, no Brasil, tendo por parâmetro a 
Estratégia Global elaborada pela Organização Mundial de Saúde – OMS com o objetivo de reduzir a carga de TB, até 2015, em consonância com 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e as metas estabelecidas pela Parceria Global Stop TB.

2 1. Preparar levantamento bibliográfico sobre os assuntos abordados, em artigos acadêmicos e jornalísticos (periódicos e jornais a serem 
selecionados), sobre o enfrentamento da tuberculose, no período que separa o Segundo Fórum da Parceria Stop TB (Nova Déli, 2004) e sua 
terceira versão, que terá lugar no Rio de Janeiro, em março de 2009. 

2. Elaborar documento que traça panorama político e institucional – analisado à luz da disciplina de Relações Internacionais e tendo como marco 
a definição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) – do enfrentamento, controle e eliminação da TB, como problema de saúde 
pública internacional. 

3 1. Documento técnico relacionando o alcance das metas do Programa Nacional de Controle da Tuberculose com a execução física e financeira final 
do ano de 2008.

2. Documento técnico com proposta orçamentária para 2009 e o Projeto de estruturação de plano de trabalho para programação orçamentária de 
2009 do Programa Nacional de Controle da Tuberculose.

3. Documento técnico contendo análise da execução física e financeira das atividades programadas no plano de trabalho bem como o 
acompanhamento da execução do orçamento do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do 1º semestre de 2009.

4. Documento técnico contendo análise e estruturação de instrumento contendo a reprogramação das atividades de 2009 do Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose, visando adequação dos recursos orçamentários.

5. Documento técnico contendo análise da execução física e financeira das atividades programadas no plano de trabalho bem como o 
acompanhamento da execução do orçamento do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do 2º semestre de 2009.

6. Documente técnico contendo análise descritiva relacionando o alcance das metas do Programa Nacional de Controle da Tuberculose com a 
execução física e financeira final de 2009.

4 1. Documento técnico apresentando proposta de planilha consolidada para registro de atividades de acompanhamento e avaliação das 
mobilizações realizadas pelo PNCT.

2. Análise técnica do banco de dados dos técnicos e gestores dos estados e municípios participantes das atividades realizadas no ano de 2008 do 
PNCT, com objetivo de otimizar a participação dos mesmos em outras atividades a serem desenvolvidas pelo PNCT.

3. Documento técnico contendo o desenvolvimento de banco de dados acompanhado das informações quanto aos participantes capacitados por 
território (estados e municípios), tendo como objetivo de subsidiar o PNCT quanto aos recursos humanos existentes no país para o controle da 
tuberculose.

4. Construção de instrumentos que possibilitem o controle do fluxo (solicitação/emissão das passagens dos técnicos inscritos, controle da 
frequência) para as Oficinas de Monitoramento e Avaliação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, e análise do grau de utilização e 
eficiências de cada um dos respectivos documentos.

5. Documento técnico contendo análise das Oficinas de Monitoramento e Avaliação do Programa de Controle da Tuberculose, ocorridas no segundo 
trimestre do ano de 2009.

6. Documento técnico contendo análise das Oficinas de Monitoramento e Avaliação do Programa de Controle da Tuberculose, ocorridas no terceiro 
trimestre do ano de 2009.
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5 1. Formulação de documento de referência para caracterização de Módulos Operacionais de Controle da Tuberculose – Moaan-TB nos 181 
municípios prioritários. 

2. Preparação de documento de referência para elaboração de conteúdos programáticos de treinamento e capacitação de profissionais de saúde 
envolvidos em ações de diagnóstico da tuberculose nos 181 municípios prioritários.

3. Redação de documento de referência para orientação de conteúdo programático de tratamento dos doentes, detalhando os protocolos 
existentes, em oficinas de treinamento e capacitação de Módulos Operacionais de controle da Tuberculose, em municípios prioritários. 

4. Documento técnico contendo formulação de documento de referência para elaboração de conteúdo programático – para sintomático 
respiratório, busca direta e indireta – considerando, conduta e respeito aos valores culturais, regionais, em oficinas de treinamento e capacitação 
de Módulos Operacionais de controle da Tuberculose – Moaan – TB em municípios prioritários. 

5. Preparação de documento de referência para elaboração de conteúdo programático em promoção, prevenção e proteção da saúde nas oficinas 
de treinamento e capacitação de Módulos Operacionais de Controle da Tuberculose – Moaan-TB em municípios prioritários.

6. Desenvolvimento de uma proposta de avaliação que contenha: processo metodológico, programa (teórico e prático), citar as bases de dados para 
avaliação, de forma a se efetivar a avaliação de Oficinas de Treinamento e capacitação de Módulos Operacionais de controle da Tuberculose em 
municípios prioritários. 

6 1. Documento técnico contendo a descrição do perfil dos portadores de tuberculose em tratamento supervisionado por tipo de entrada e agravo 
associado bem como a situação de encerramento dos casos diagnosticados, no período de 2002 a 2006, nos Estados da Região Norte, contendo 
informações relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar uma tomada de decisão por parte dos agentes 
envolvidos.

2. Documento técnico contendo a descrição do perfil dos portadores de tuberculose em tratamento supervisionado por tipo de entrada e agravo 
associado bem como a situação de encerramento dos casos diagnosticados, no período de 2002 a 2006, nos Estados da Região Nordeste, 
contendo informações relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar uma tomada de decisão por parte dos 
agentes envolvidos.

3. Documento técnico contendo a descrição do perfil dos portadores de tuberculose em tratamento supervisionado por tipo de entrada e agravo 
associado bem como a situação de encerramento dos casos diagnosticados, no período de 2002 a 2006, nos Estados da Região Centro-Oeste, 
contendo informações relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar uma tomada de decisão por parte dos 
agentes envolvidos.

4. Documento técnico contendo a descrição do perfil dos portadores de tuberculose em tratamento supervisionado por tipo de entrada e agravo 
associado bem como a situação de encerramento dos casos diagnosticados, no período de 2002 a 2006, nos Estados da Região Sudeste, 
contendo informações relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar uma tomada de decisão por parte dos 
agentes envolvidos.

5. Documento técnico contendo a descrição do perfil dos portadores de tuberculose em tratamento supervisionado por tipo de entrada e agravo 
associado bem como a situação de encerramento dos casos diagnosticados, no período de 2002 a 2006, nos Estados da Região Sul, contendo 
informações relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar uma tomada de decisão por parte dos agentes 
envolvidos.

6. Documento técnico contendo a descrição do perfil dos portadores de tuberculose em tratamento supervisionado por tipo de entrada e agravo 
associado bem como a situação de encerramento dos casos diagnosticados, no período de 2002 a 2006, das cinco regiões do Brasil, contendo 
informações relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar uma tomada de decisão por parte dos agentes 
envolvidos.



106

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde OPAS/OMS

TC 32
Nº PRODUTO

7 1. Documento técnico contendo análise substantiva preliminar das ações preconizadas pela Gestão do Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose, em relação ao controle da co-infecção tuberculose e HIV, durante o exercício de 2008, com a finalidade de subsidiar a Gestão 
do PNCT na tomada de decisão sobre a manutenção e ouajustes nas ações até então desenvolvidas para o controle dessas doenças no país, 
contendo dados e informações relevantes aos processos.

2. Documento técnico contendo análise substantiva final das ações preconizadas pela Gestão do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, 
em relação ao controle da co-infecção tuberculose e HIV, durante o exercício de 2008, com a finalidade de subsidiar a Gestão do PNCT na 
tomada de decisão sobre a manutenção e ouajustes nas ações até então desenvolvidas para o controle dessas doenças no país, contendo dados 
e informações relevantes aos processos.

3. Documento técnico contendo análise substantiva preliminar das ações preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose, em 
relação à gestão de recursos e financiamento de ações desenvolvidas no controle da Tuberculose, durante o exercício de 2008, com a finalidade 
de subsidiar a Gestão do PNCT na tomada de decisão sobre a manutenção e ouajustes nas ações até então desenvolvidas para o controle dessa 
doença no país, contendo dados e informações relevantes aos processos.

4. Documento técnico contendo análise substantiva final das ações preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose, em relação 
à gestão de recursos e financiamento de ações desenvolvidas no controle da Tuberculose, durante o exercício de 2008, com a finalidade de 
subsidiar a Gestão do PNCT na tomada de decisão sobre a manutenção e ouajustes nas ações até então desenvolvidas para o controle dessa 
doença no país, contendo dados e informações relevantes aos processos.

5. Documento técnico contendo análise substantiva preliminar das ações preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose, em 
relação à participação dos projetos de cooperação internacional no controle da Tuberculose, durante o exercício de 2008, com a finalidade de 
subsidiar a Gestão do PNCT na tomada de decisão sobre a manutenção e ouajustes nas ações até então desenvolvidas para o controle dessa 
doença no país, contendo dados e informações relevantes aos processos.

6. Documento técnico contendo análise substantiva final das ações preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose, em relação 
à participação dos projetos de cooperação internacional no controle da Tuberculose, durante o exercício de 2008, com a finalidade de subsidiar 
a Gestão do PNCT na tomada de decisão sobre a manutenção e ouajustes nas ações até então desenvolvidas para o controle dessa doença no 
país, contendo dados e informações relevantes aos processos.

8 1. Documento técnico contendo uma avaliação dos fatores socioeconômicos que influenciam nas taxas de incidência e mortalidade dos grandes centros 
urbanos com altas cargas da doença no Brasil nos anos de 2001 a 2003, com metodologia e discussão dos principais resultados encontrados.

2. Documento técnico contendo a elaboração e consolidação do instrumento de coleta de informações sobre as ações de controle da Tuberculose 
realizada pelos estados e os principais indicadores utilizados para fins de monitoramento do PNCT, assim como a descrição dos indicadores, 
forma e periodicidade da coleta das informações.

3. Documento técnico contendo uma proposta de classificação dos municípios quanto à qualidade dos Programas Municipais de Controle da 
Tuberculose contendo a descrição dos indicadores avaliados assim como a metodologia utilizada para essa classificação visando direcionar as 
ações de monitoramento do PNCT.

4. Documento técnico contendo uma proposta de trabalho envolvendo relacionamento probabilístico entre bases de dados do Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose e o Programa Nacional DST/AIDS com descrição da metodologia e cronograma de trabalho pactuado entre os dois 
programas.

5. Documento técnico contendo consolidação e análise das subnotificações dos Casos de Tuberculose no país no ano de 2007, tendo como base o 
Sistema de Informação de Mortalidade – SIM, apresentando os resultados preliminares, análises e discussão com o objetivo de contribuir para a 
melhoria da qualidade do Sistema de Informação de Agravos de Notificação para a Tuberculose.

6. Documento técnico contendo a estratificação dos estados quanto aos resultados de subnotificação dos casos de Tuberculose no ano de 2007, 
tendo como base o Sistema de Informação de Mortalidade – SIM e emissão de listagens nominais a ser enviada a cada estado para inclusão 
desses casos no Sinan-TB. 

9 1. Documento técnico contendo o projeto para análise das subnotificações dos casos de Tuberculose no país no ano de 2006, tendo como base o 
Sistema de Informação de Mortalidade – SIM.

2. Documento técnico contendo consolidação e análise das subnotificações dos casos de Tuberculose no país no ano de 2006, tendo como base o 
Sistema de Informação de Mortalidade – SIM, apresentando os resultados preliminares, análises e discussão, com fins de subsidiar o PNCT na 
realização de ações que contribuam para a melhoria da qualidade do Sinan-TB.

3. Documento técnico contendo a estratificação dos estados quanto aos resultados de subnotificação dos casos de Tuberculose, tendo como base 
o Sistema de Informação de Mortalidade – SIM e emissão de listagens nominais a serem enviadas a cada estado para inclusão desses casos no 
Sinan-TB.

10 1. Elaborar proposta de plano de comunicação para o Parther Forum Stop TB Partnership que ocorrerá no Rio de Janeiro em março de 2009.

2. Elaborar levantamento e análise de comunicação proposta do o Parther Forum Stop TB Partnership que ocorrerá no Rio de Janeiro em março de 
2009.

3. Documento contendo plano de ação e relatório dos seminários com Conselheiros das regiões Norte e Centro-Oeste, realizados em 2008, 
destacando ações de comunicação e mobilização propostas.

4. Documento contendo plano de ação e relatório dos seminários com Conselheiros das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, realizados em 2009, 
destacando ações de comunicação e mobilização propostas.

5. Documento contendo plano de ação e relatório de organização de atividades junto a comunicadores, jornalistas e formadores de opinião sobre 
tuberculose e co-infecção HIV/TB.

6. Documento contendo relato das ações desenvolvidas em 2009 e indicando sugestão de ações a serem incrementadas em 2010, nas áreas de 
comunicação e articulação com a sociedade civil.
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11 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de capacitação em Derivado Protéico Purificado – PPD, em Curitiba, atendendo solicitação do 
Gestor Estadual do Paraná, definindo tema, programa, cronograma e discentes responsáveis pela mesma.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de capacitação em Derivado Protéico Purificado – PPD, em Manaus, atendendo solicitação do 
Gestor Municipal, definindo tema, programa, cronograma e discentes responsáveis pela mesma.

3. Elaborar documento técnico contendo proposta de capacitação em Derivado Protéico Purificado – PPD, em Fortaleza, atendendo solicitação do 
Gestor Estadual do Ceará, definindo tema, programa, cronograma e discentes responsáveis pela mesma.

4. Elaborar documento técnico contendo estratégias de Monitoramento e Avaliação das ações de Controle da Tuberculose, junto a Betim, Contagem 
e Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais para acompanhar os indicadores de avaliação do programa.

5. Elaborar documento técnico contendo estratégias de Monitoramento e Avaliação das ações de Controle da Tuberculose em Salvador/BA para 
acompanhar os indicadores de avaliação do programa.

6. Elaborar documento técnico contendo estratégias de Monitoramento e Avaliação das ações de Controle da Tuberculose em Campo Grande/MS 
para acompanhar os indicadores de avaliação do programa.

12 1. Documento apresentando proposta de capacitação técnica para equipes estaduais/municipais do Programa de Controle da Tuberculose, a ser 
desenvolvida na gestão de 2009

2. Documento apresentando proposta de capacitação técnica para equipe do Programa de Controle da Tuberculose – modelo a ser aplicado nos 
estados na gestão de 2009. 

3. Documento contendo o planejamento da Oficina do PNCT – Programa Nacional de Controle da Tuberculose, a ser realizado na Região Nordeste.

4. Documento contendo o planejamento da Oficina do PNCT – Programa Nacional de Controle da Tuberculose, a ser realizado na Região Sudeste.

5. Documento contendo o planejamento da Oficina do PNCT – Programa Nacional de Controle da Tuberculose, a ser realizado na Região Sul.

6. Documento contendo o planejamento da Oficina do PNCT – Programa Nacional de Controle da Tuberculose, a ser realizado na Região Centro-
Oeste.

13 1. Elaboração de documento técnico contendo a organização dos serviços de enfermagem para o desenvolvimento do TS-Dots.

2. Elaboração de documento contendo a proposta de revisão de material técnico para formação de multiplicadores e alunos nas ações preventivas 
de controle da tuberculose (BCG). 

3. Elaboração de documento técnico apresentando material didático para multiplicadores e alunos voltados ao auxílio diagnóstico da tuberculose 
(PPD).

14 1. Documento técnico contendo proposta de material Técnico/didático para subsidiar a formação de multiplicadores e alunos no treinamento em 
teste tuberculínico em co-infectados (TB/HIV) nos Serviços de Assistência Especializada (SAE).

2. Documento técnico contendo material Técnico/didático para viabilizar a formação de multiplicadores e alunos no treinamento em teste 
tuberculínico em co-infectados (TB/HIV) no SAE, com vistas à capacitação dos recursos humanos da Região Norte.

3. Documento técnico contendo material Técnico/didático para viabilizar a formação de multiplicadores e alunos no treinamento em teste 
tuberculínico em co-infectados (TB/HIV) no SAE, com vistas à capacitação dos recursos humanos da Região Sul.

15 1. Documento técnico contendo diagnóstico situacional dos estados do Estado do Ceará, selecionado para desenvolver as ações do projeto de 
Pesquisa II Inquérito Nacional de Resistência a Drogas em Tuberculose.

2. Documento técnico contendo diagnóstico situacional do Estado de Pernambuco, selecionado para desenvolver as ações do projeto de Pesquisa II 
Inquérito Nacional de Resistência a Drogas em Tuberculose.

3. Documento técnico contendo diagnóstico situacional do Estado de Pará, selecionado para desenvolver as ações do projeto de Pesquisa II 
Inquérito Nacional de Resistência a Drogas em Tuberculose.

4. Documento técnico contendo diagnóstico situacional do Estado da Paraíba, selecionado nas ações do projeto de Pesquisa II Inquérito Nacional 
de Resistência a Drogas em Tuberculose.

5. Documento técnico contendo diagnóstico situacional do Estado do Amazonas, selecionado para desenvolver as ações do projeto de Pesquisa II 
Inquérito Nacional de Resistência a Drogas em Tuberculose.

6. Documento técnico contendo Resultado Final dos estados do Amazonas, Ceará, Paraíba, Pará e Pernambuco do Projeto de Pesquisa II Inquérito 
Nacional de Resistência a Drogas em Tuberculose.
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16 1. Documento técnico contendo relatório técnico epidemiológico, operacional e programático de acompanhamento das ações desenvolvidas pelo 
PNCT junto aos Estados e Municípios das regiões metropolitanas, localizadas na Região Norte, selecionadas nas ações do Projeto de Controle da 
Tuberculose no Brasil, quais sejam, Amazonas, Maranhão e Para.

2. Documento técnico contendo relatório técnico epidemiológico, operacional e programático de acompanhamento das ações desenvolvidas pelo 
PNCT junto aos Estados e Municípios das regiões metropolitanas, localizadas na Região Nordeste, selecionadas nas ações do Projeto de Controle 
da Tuberculose no Brasil, quais sejam, Ceará, Pernambuco e Bahia.

3. Documento técnico contendo relatório técnico epidemiológico, operacional e programático de acompanhamento das ações desenvolvidas pelo 
PNCT junto aos Estados e Municípios das regiões metropolitanas, localizadas na Região Sudeste selecionadas nas ações do Projeto de Controle 
da Tuberculose no Brasil, quais sejam, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

4. Documento técnico contendo relatório técnico epidemiológico, operacional e programático de acompanhamento das ações desenvolvidas pelo 
PNCT junto aos Estados e Municípios das regiões metropolitanas, localizadas na Região Sudeste selecionadas nas ações do Projeto de Controle 
da Tuberculose no Brasil, quais sejam, São Paulo e Baixada Santista.

5. Documento técnico contendo relatório técnico epidemiológico, operacional e programático de acompanhamento das ações desenvolvidas pelo 
PNCT junto ao Estado do Rio Grande do Sul e Municípios da Região metropolitana selecionados nas ações do Projeto de Controle da Tuberculose 
no Brasil.

6. Documento técnico contendo relatório abordando os aspectos técnicos, políticos, programáticos e estratégicos desenvolvidos durante o 
acompanhamento da execução do projeto propondo ajustes e recomendações para todas as áreas de abrangência do Projeto Fundo Global. 

17 1. Documento técnico composto de: indicação das linhas de pesquisa identificadas como prioritárias pelo Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose durante o ano de 2008; relatório sobre os vários processos de priorização, com detalhamento das reuniões realizadas e as 
metodologias utilizadas e uma comparação das prioridades nacionais com as linhas de pesquisa consideradas prioritárias por vários organismos 
internacionais, para o controle da tuberculose em nível mundial.

18 1. Documento técnico contendo a descrição do fluxo de informações laboratoriais (para encaminhamento ao laboratório municipal, estadual e de 
referência) em não residentes no Brasil ou importados no nível nacional.

2. Documento técnico contendo identificação das necessidades de cooperação técnica entre o Brasil e os países de fronteira para o estabelecimento 
do SMTF.

3. Documento técnico contendo as variáveis (campos) necessárias para compor a carteira de identificação e acompanhamento dos casos de 
tuberculose em não residentes ou importados (em português) e ficha instrucional.

4. Documento técnico contendo as diretrizes do Projeto do “Sistema de Monitoramento de Tuberculose nos Municípios de Fronteira”.

5. Documento técnico contendo as áreas prioritárias para a implantação de acordos bilaterais (Brasil e país de origem) para o monitoramento de 
casos de Tuberculose não residentes no Brasil ou importados.

19 1. Documento técnico contendo proposição de um fluxo descritivo das informações epidemiológicas (notificações dos casos e ficha de notificação) 
em não residentes no Brasil ou importados, no território nacional, com fins de Subsidiar a elaboração do Projeto do “ Sistema de Monitoramento 
de Tuberculose nos Municípios de Fronteira – STMF”.

20 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de capacitação em Moaan TB em Rio de Janeiro, Ouro Preto, Aracaju e Palmas atendendo 
solicitação, desses Gestores, definindo tema, programa, cronograma e discentes, responsáveis pela realização desta capacitação, dinamizando 
as ações de controle da doença, esperando um aumento da capacidade desse agente de saúde em detectar e resolver os problemas reais e 
descobrir as soluções na realidade na qual está inserido.

21 1. Documento técnico contendo proposta de capacitação para os “Módulos Operacionais de Atenção à Tuberculose em Municípios Prioritários – 
Moaan TB em Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre através de oficinas de atualização e capacitação (treinamento dos atores 
envolvidos nas ações de controle do município, tratando os agentes da saúde envolvidos como integrantes de um Módulo Operacional – 
Moaan), dinamizando as ações de controle da doença, esperando um aumento da capacidade desse agente de saúde em detectar e resolver os 
problemas reais e descobrir as soluções na realidade a qual está inserido.

22 1. Documento técnico contendo avaliação das visitas de Monitoramento e Avaliação a Estados e Municípios realizados no ano de 2008, contendo 
informações relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar a programação de atividades para o ano de 
2009.

2. Documento técnico contendo proposta de atividades de Monitoramento e Avaliação a Estados e Municípios a serem realizadas no ano de 2009.

3. Documento técnico contendo avaliação da situação epidemiológica da tuberculose no primeiro semestre do ano de 2007 contendo informações 
relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar uma tomada de decisão por parte dos agentes envolvidos.

4. Documento técnico contendo avaliação da situação epidemiológica da tuberculose no segundo semestre do ano de 2007 contendo informações 
relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar uma tomada de decisão por parte dos agentes envolvidos.

5. Documento técnico contendo avaliação da situação epidemiológica da tuberculose no primeiro trimestre do ano de 2008 contendo informações 
relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar uma tomada de decisão por parte dos agentes envolvidos.

6. Documento técnico contendo avaliação da situação epidemiológica da tuberculose no segundo trimestre do ano de 2008 contendo informações 
relevantes ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose que possam subsidiar uma tomada de decisão por parte dos agentes envolvidos. 
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23 1. Documento técnico contendo análise do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, da situação dos Estados brasileiros com relação 
à qualificação e as equipes de saúde nas Unidades Prisionais, acompanhado de histórico, discussão, conclusão e recomendações relativas à 
tuberculose. 

2. Documento técnico contendo análise da situação dos presídios do Estado do Amazonas, a qualificação ao Plano Nacional de Saúde no Sistema 
Penitenciário e as ações com relação à tuberculose, acompanhado de histórico, discussão, conclusão.

3. Documento técnico contendo análise da situação dos presídios do Estado da Bahia, a qualificação ao Plano Nacional de Saúde no Sistema 
Penitenciário e as ações com relação à Tuberculose, acompanhado de histórico, discussão, conclusão.

24 1. Documento técnico contendo a consolidação dos dados e a análise de uma planilha financeira dos gastos por atividades e elemento de despesa, 
referente fevereiro e abril do ano 2 (2008 – primeira fase) dos objetivos 1 e 2 do Projeto Brasileiro do Fundo Global para a Tuberculose.

2. Documento técnico contendo a consolidação dos dados e a análise de uma planilha financeira dos gastos por atividade e elemento de despesa, 
referente maio a julho do ano 2 (2008 – primeira fase) dos objetivos 1 e 2 do Projeto Brasileiro do Fundo Global para a Tuberculose.

25 1. Documento técnico contendo análise da programação das transferências dos recursos do Fundo de Apoio e Compensação Estratégica para 
Tuberculose e do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde para os Estados, referente ao período de julho a dezembro de 2008.

2. Elaboração de documento contendo a descentralização de medicamentos para as Unidades Federadas, nos meses de setembro de 2008 a março 
de 2009, para o Tratamento e Controle da Tuberculose, em conformidade com os casos notificados de pacientes com tuberculose no período.

3. Documento contendo o planejamento, programação da implantação do esquema da Dose Fixa Combinada – DFC (Isoniazida + Rifampicina + 
Etambutol + Pirazinamida), com a previsão do acompanhamento da aquisição, distribuição e implantação da DFC, para julho de 2009.

4. Documento operacional do Planejamento Nacional de Medicamento a partir da Oficina de Programação e Avaliação de Medicamentos para o 
Tratamento e Controle da Tuberculose dos Estados para o período de abril de 2010 a março de 2011, de acordo com as Normas do Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose, com base nas informações das condições epidemiológicas de cada Estado, onde serão programadas as 
necessidades de tuberculostáticos para a rede do SUS. Serão considerados: Esquemas Terapêuticos preconizado pelo MS, Número de casos de 
pacientes estimados de tuberculose notificados no Sinan, dados populacionais, estrutura organizacional da rede de almoxarifados estaduais, 
dados de consumo da demanda de cada fármaco.

5. Descrição das Análises do Controle de Qualidade do Produto Acabado referente as amostras coletadas das Unidades Federadas dos 
medicamentos tuberculostáticos adquiridos pelo MS dos Provedores Nacionais e Internacionais, de acordo com as condições de Embalagem, 
Armazenamento e Transporte de acordo com especificações técnicas de cada produto (temperatura, calor, umidade, luz), e de conformidade com 
a legislação Anvisa.

6. Documento de Planejamento dos Medicamentos para pacientes portadores de Tuberculoses Multirresistente – TBMR para o período 2010/2011. 

26 1. Documento, contendo descrição das programações de Medicamentos para o controle da tuberculose dos Estados referente ao período de 
2009/2010, a serem descentralizadas dos Laboratórios Oficiais para as Secretarias Estaduais de Saúde.

TC 35
Nº PRODUTO

1 1. Elaborar documento técnico referente a avaliação e análise da manutenção e entrega de bens e equipamentos adquiridos pelo Plano de 
Investimento PNCM e outros Programas da SVS, doados para o estado do Amapá.

2. Elaborar documento técnico referente a avaliação e análise da manutenção e entrega de bens e equipamentos adquiridos pelo Plano de 
Investimento PNCM e outros Programas da SVS, doados para o estado de Roraima.

3. Elaborar documento técnico referente a avaliação e análise da entrega e manutenção de bens e equipamentos adquiridos pelo Plano de 
Investimento PNCM e outros Programas da SVS, doados para o estado do Maranhão.

4. Elaborar documento técnico referente ao acompanhamento da entrega e manutenção de bens e equipamentos adquiridos pelo Plano de 
Investimento PNCM e outros Programas da SVS, doados para o estado do Mato Grosso.

5. Elaborar documento técnico referente a avaliação e análise da entrega e manutenção de bens e equipamentos adquiridos pelo Plano de 
Investimento PNCM e outros Programas da SVS, doados para o estado do Tocantins.

6. Elaborar documento técnico referente a avaliação e análise da entrega e manutenção de bens e equipamentos adquiridos pelo Plano de 
Investimento PNCM e outros Programas da SVS, doados para o estado do Acre.

2 1. Elaborar documento técnico contendo “Ficha de notificação e investigação epidemiológica de rotavírus” direcionado para o Sistema Nacional 
de Agravos de Notificação – Sinan (Dados gerais, notificação, dados de residência e dados complementares do caso) e instrucional de 
preenchimento.

2. Elaborar documento técnico contendo “Dicionário de dados referente à Ficha de Notificação e Investigação Epidemiológica de Rotavírus 
direcionado para o Sistema Nacional de Agravos de Notificação – Sinan”.

3. Elaborar documento contendo “Plano Nacional de Vigilância das Gastroenterites causadas por Rotavírus”.

4. Elaborar documento técnico contendo “Análise Descritiva (pessoa, tempo e lugar) dos casos suspeitos e confirmados de rotavírus notificados ao 
sistema de vigilância epidemiológica ampliada em 2006”.

5. Elaborar documento técnico contendo “Análise Descritiva (pessoa, tempo e lugar) dos casos suspeitos e confirmados de rotavírus notificados ao 
sistema de vigilância epidemiológica ampliada em 2007”.

6. Elaborar documento técnico contendo “Análise Descritiva (pessoa, tempo e lugar) dos casos suspeitos e confirmados de rotavírus notificados ao 
sistema de vigilância epidemiológica ampliada em 2008”.
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3 1. Elaborar documento técnico contendo as ações desenvolvidas no período pré pandêmico da Influenza A (H1N1).

2. Elaborar documento técnico contendo as ações desenvolvidas no período pandêmico da Influenza A (H1N1).

3. Elaborar documento técnico contendo a normatização e controle da distribuição do medicamento utilizado para o tratamento da Influenza A 
(H1N1).

4. Elaborar documento técnico contendo relatório parcial da pandemia de Influenza A (H1N1) no período de abril a dezembro de 2009.

5. Elaborar documento contendo a descrição e situação das doenças emergentes e reemergentes no Brasil.

6. Elaborar documento contendo a descrição dos eventos de notificação imediata segundo Regulamento Sanitário Internacional para detecção, 
avaliação e monitoramento das emergências em saúde pública.

4 1. Documento técnico contendo análise dos resultados do Levantamento Rápido de Índice de Infestação Predial por Aedes aegypti – LIRAa nos 
municípios e estados da Região Sul em 2009, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusões-recomendação.

2. Documento técnico contendo análise dos resultados do Levantamento Rápido de Índice de Inafestação Predial por Aedes aegypti – LIRAa nos 
municípios e estados da Região Norte em 2009, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusões-recomendação.

3. Documento técnico contendo análise situacional da estratégica atualmente utilizada pelo PNCD na vigilância vetorial das ações de controle 
da dengue, com enfoque as atividades estruturantes que compõem a aquisição em suas diversas modalidades previstas em lei, logísticas de 
recebimento, armazenagem e estocagem em conformidade às especificações técnicas da Anvisa e dos mecanismos regulatórios afetos aos 
produtos e sua dispensação junto aos Estados e Municípios.

4. Documento técnico contendo o levantamento analítico de insumos estratégicos para combate às endemias do PNCD, adquiridos pelo Ministério 
e distribuídos aos Governos Estaduais e ouMunicipais, referentes ao exercício de 2008.

5. Documento técnico contendo proposta de criação de interface permanente entre os integrantes dos segmentos técnicos envolvidos, das duas 
secretarias – SVS e SGEP, visando à integração das diversas medidas e ações em curso nos serviços de saúde instalados,assim como ações 
específicas nos diferentes campos de atuação do PNCD nos municípios escolhidos.

6. Documento técnico contendo proposta de inclusão do temário construído no Plano Nacional de Gestão Estratégica e Participativa e suas 
interfaces com o PNCD nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde; nos fóruns de Educação em Saúde e nos 
mecanismos existentes de aperfeiçoamento e formação de Conselheiros de Saúde. 

5 1. Documento técnico contendo análise dos resultados do Levantamento Rápido de Índice de Infestação Predial por Aedes aegypti – LIRAa nos 
municípios e estados da Região Sul em 2009, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusões-recomendação.

2. Documento técnico contendo análise dos resultados do Levantamento Rápido de Índice de Inafestação Predial por Aedes aegypti – LIRAa nos 
municípios e estados da Região Norte em 2009, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusões-recomendação.

6 1. Documento técnico contendo análise dos resultados do Levantamento Rápido de Índice de Infestação Predial por Aedes aegypti – LIRAa nos 
municípios e estados da Região Sul em 2009, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusões-recomendação.

2. Documento técnico contendo análise dos resultados do Levantamento Rápido de Índice de Inafestação Predial por Aedes aegypti – LIRAa nos 
municípios e estados da Região Norte em 2009, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusões-recomendação.

3. Documento técnico contendo a análise dos resultados do Levantamento Rápido de índice de Infestação Predial por Aedes aegypti – LIRAa nos 
municípios e estados da Região Nordeste em 2009, apresentando introdução-objetivo, metodologia, resultados e conclusões-recomendação.

7 1. Documento técnico sobre o estado da informação do sistema Sivep-Malária referente aos projetos de assentamentos do município de Candeias 
do Jamari/RO.

2. Documento técnico sobre o estado da informação do sistema Sivep-Malária referente aos projetos de assentamentos do município de Itapuã 
D’Oeste/RO.

8 1. Documento Técnico contendo Proposta de ampliação da Rede laboratorial para o diagnóstico da Influenza.

2. Documento técnico contendo avaliação do diagnóstico laboratorial da Influenza nas regiões Sul e Sudeste no ano de 2009.

3. Documento Técnico contendo avaliação do diagnóstico laboratorial da Influenza nas regiões Norte e Centro-Oeste no ano de 2009.

4. Documento Técnico contendo avaliação do diagnóstico laboratorial da Influenza na Região Nordeste no ano de 2009.

5. Documento Técnico contendo Protocolos de encaminhamentos de amostras biológicas para diagnóstico laboratorial. 

6. Documento Técnico contendo a avaliação da capacidade instalada dos laboratórios e necessidades para estruturação dos laboratórios para o 
diagnóstico de Influenza.

9 1. Documento técnico contendo análise da situação de implantação de kit de saneamento e o recolhimento e destinação final dos pneumáticos nas 
ações de prevenção e controle da Dengue no Estado de Pernambuco e nos municípios prioritários de Abreu e Lima, Goiana, Gravatá, Limoeiro e 
Santa Cruz do Capibaribe, no ano de 2009.

2. Documento técnico contendo análise da constituição e funcionalidade dos Comitês de Mobilização nas ações de prevenção e controle da 
Dengue no Estado de Pernambuco e nos municípios prioritários de Abreu e Lima, Goiana, Gravatá, Limoeiro e Santa Cruz do Capibaribe, no 
último trimestre de 2009 e no primeiro trimestre de 2010. 

10 1. Documento técnico contendo análise dos planos de contingência de Assistência ao paciente com dengue para o ano de 2009 dos municípios de 
Vitória, Vila Velha e Cariacica, ES.

2. Documento técnico contendo análise do Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar (Kit Caixa d’água) do município de Vitória, ES.
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11 1. Elaborar Documento técnico contendo a proposta do manual de Instalação e funcionalidades do Agregador Great News. O documento deverá 
acompanhar justificativa, objetivos, conteúdo programático, descrito de forma narrativa.

2. Elaborar Documento técnico contendo a proposta do manual funcional do Havarian Information Service. O documento deverá contemplar 
introdução, justificativa, objetivos, conteúdo programático, descrito de forma narrativa em língua portuguesa.

3. Elaborar Documento técnico contendo a proposta de registro das noticias capturadas na mídia através do Really Simple Syndication ou Rich Site 
Summary. O documento deverá acompanhar justificativa, objetivos, conteúdo programático, descrito de forma narrativa numa abordagem que 
envolva os aspectos técnicos, estratégicos e administrativos.

4. Elaborar Documento técnico contendo a proposta do curso de treinamento de utilização do Really Simple Syndication ou Rich Site Summary, 
cujo publico alvo será os profissionais da rede Cievs (Estadual e Municipal). O documento deverá acompanhar justificativa, objetivos, conteúdo 
programático, descrito de forma narrativa numa abordagem que envolva os aspectos técnicos, estratégicos e administrativos.

5. Elaborar Documento técnico contendo a proposta do “Guia do Monitor”, do treinamento sobre o Really Simple Syndication ou Rich Site 
Summary em conjunto com o Grupo de Assessores técnicos. O documento deverá acompanhar justificativa, objetivos, conteúdo programático, 
descrito de forma narrativa numa abordagem que envolva os aspectos técnicos, estratégicos e administrativos.

6. Elaborar Documento técnico contendo a proposta do “Guia do Aluno”, do treinamento sobre o Really Simple Syndication ou Rich Site Summary 
em conjunto com o Grupo de Assessores técnicos. O documento deverá acompanhar justificativa, objetivos, conteúdo programático, descrito de 
forma narrativa numa abordagem que envolva os aspectos técnicos, estratégicos e administrativos.

12 1. Elaborar documento técnico contendo a versão final da atualização do “Site da SVS doenças de A a Z. Tópico Botulismo”.

2. Elaborar documento técnico contendo a versão final da atualização do “Site da SVS doenças de A a Z. Tópico Doença Transmitida por alimentos”.

3. Elaborar documento técnico contendo a versão final da atualização do “Site da SVS doenças de A a Z. Tópico Doenças Diarréicas Agudas”.

13 1. Documento técnico contendo o relatório final da avaliação nacional do Programa de Controle da Hanseníase nos estados do Piauí e Rio Grande 
do Norte, no primeiro semestre de 2009.

14 1. Documento contendo revisão da Portaria GM 2.132/2005 que institui o kit de medicamentos para atendimento a estados e municípios 
acometidos por desastres naturais e ouantropogênicos e proposta de publicação da nova portaria com revisão dos itens do kit, incluindo os 
critérios de distribuição.

2. Documento contendo análise do desastre de origem natural associado a enxurradas e deslizamentos que atingiram a Região do Vale do Itajaí-SC 
entre novembro e dezembro de 2008.

15 1. Documento técnico contendo o relatório final da avaliação nacional do Programa de Controle da Hanseníase nos estados do Amapá, Amazonas 
e Roraima, no ano de 2009.

16 1. Documento técnico contendo avaliação e planejamento dos Programas Estaduais de Controle de Hanseníase na Amazônia Legal, período 2010 
– compreende a sistematização dos relatos parciais das atividades. resumo das apresentações, principais pontos de consenso e dissenso, sínteses 
dos debates e sínteses dos trabalhos de grupo.

2. Documento técnico contendo avaliação e planejamento dos Programas Estaduais de Hanseníase dos estados das regiões Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste, período – 2010 – compreende a sistematização dos relatos parciais das atividades; resumo das apresentações, principais pontos de 
consenso e dissenso, síntese dos debates, análise das experiências exitosas e síntese dos trabalhos em grupo; 

3. Documento técnico contendo planejamento da Coordenação Geral do Programa Nacional de Hanseníase, período 2010 – compreende a síntese 
das apresentações por componentes; resultados alcançados por técnicos externos e internos em função dos componentes; análise dos principais 
pontos de enfrentamento do programa; síntese dos debates; resumo dos avanços alcançados em função das metas estabelecidas em 2209, 
definição das ações prioritárias para o ano de 2010.

17 1. Elaboração da segunda parte de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços técnicos editoriais de impressão 
da obra Saúde Brasil.

2. Elaboração da segunda parte de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços técnicos editoriais de impressão 
da obra Guia de Vigilância Epidemiológica.

3. Elaboração da primeira parte de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços técnicos editoriais de impressão 
de forma continuada por 12 meses. Composto de objeto; justificativa; especificações gerais do serviço técnico.

4. Elaboração da segunda parte de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços técnicos editoriais de impressão 
de forma continuada por 12 meses, concluindo o documento. Composto de objeto; justificativa; especificações gerais do serviço técnico e 
especificações detalhadas de cada produto.

5. Elaboração de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços de pré-impressão (revisão, normalização, criação, 
diagramação, ilustração, fotografia e arte-finalização) de 7 publicações sobre doenças transmissíveis: Recomendações para diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento de pacientes com a co-infecção leishmaniose-HIV; Leptospirose: diagnóstico e manejo; Manual de vigilância, 
prevenção e controle das hantaviroses; Guia de vigilância e manejo do Culex quinquefasciatus; Leishmaniose visceral: recomendações clínicas 
para a redução da letalidade; Manual de Vigilância Epidemiológica e Controle da Esquistossomose – Diretrizes Técnicas; Manual de rede de frio.

6. Elaboração de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços de pré-impressão (revisão, normalização, 
criação, diagramação, ilustração, fotografia e arte-finalização) de 3 publicações sobre doenças transmissíveis: Protocolo de tratamento da raiva 
humana; Normas técnicas de tratamento profilático anti-rábico humano; Manual de procedimentos técnicos para o diagnóstico parasitológico e 
imunológico da hidatidose.
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18 1. Elaborar documento técnico contendo histórico de estruturação da rede Cievs no Brasil e a descrição dos eventos monitorados no âmbito 
Nacional, Estadual e de Capitais com a finalidade de propor estratégicas para melhorar o fluxo, e a qualidade das informações do 
monitoramento das emergências em saúde pública no Brasil.

2. Documento técnico contendo a análise dos dados referentes às Emergências em Saúde Pública de magnitude Nacional e Internacional pelo 
Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde, no período de março de 2006 a dezembro de 2009.

3. Elaborar Relatório técnico referente à Avaliação de Capacidades básicas em Vigilância em Saúde em aspectos relacionados a capacidade de 
detecção, monitoramento e resposta a riscos para saúde pública e as emergências em saúde pública de importância internacional. O documento 
deve ser desenvolvido de forma articulada com o Cievs e o Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFBA).

4. Elaborar documento técnico contendo propostas de avaliação de velocidade de resposta da Rede Cievs Federal, Estadual e Municipal sortear 
municípios para os eventos de relevância em Saúde Pública.

5. Elaborar documento técnico com a tradução do Cursos de Treinamento sobre Regulamento Sanitário Internacional visando à realização de 
intercambio com países de língua espanhola. O documento deverá acompanhar justificativa, objetivos, conteúdo programático, público alvo, 
descrito em língua espanhola.

6. Elaborar documento técnico com a tradução do Curso de Investigação de Surto ou eventos inusitados 

19 1. Documento técnico contendo descrição dos circuitos espaciais de produção da leishmaniose tegumentar situados na Região Nordeste do país, no 
período de 2002 a 2007.

2. Documento técnico contendo análise descritiva dos casos de abandono do tratamento da leishmaniose tegumentar na Região Nordeste, no 
período de 2002 a 2007.

3. Documento técnico contendo análise da distribuição espacial dos casos de abandono do tratamento da leishmaniose tegumentar na Região 
Nordeste, no período de 2002 a 2007.

20 1. Documento técnico contendo diagnóstico situacional e estratégico das ações gerais de Monitoramento e Avaliação – M&A do Departamento de 
Apoio à Gestão da Vigilância em Saúde – DAGVS – considerando necessidades estabelecidas institucionalmente, fluxos de informação recursos 
disponíveis (humanos e materiais), processos de trabalho, obstáculos e resultados alcançados vis a vis resultados desejáveis.

2. Documento técnico contendo estratégias para o alinhamento conceitual, metodológico e fortalecimento da capacidade técnica do Departamento 
de Apoio à Gestão da Vigilância em Saúde DAGVS – considerando a sua facilidade e consonância com o “Modelo Lógico da Política de 
Monitoramento e Avaliação do DAGVS/SVS”.

3. Documento técnico contendo análise dos instrumentos disponíveis para o Monitoramento das ações de Vigilância em Saúde – DAGVS – 
considerando proposta de reformulação e aprimoramento, bem como proposição de estratégias para elaboração dos relatórios do Grupo de 
Monitoramento diferenciados de acordo com os níveis de inserção.

4. Documento técnico contendo análise da integração das ações de Vigilância Sanitária e do Programa das Ações de Vigilância em Saúde – PAVS 
ao Pacto pela Saúde – considerando fatores técnicos e organizacionais, com proposição de estratégias para o seu fortalecimento.

5. Documento técnico contendo análise da integração das ações de Monitoramento entre Departamento de Apoio à Gestão da Vigilância em Saúde 
– DAGVS e o Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde – DAB – considerando fatores técnicos e organizacionais, com 
proposição de estratégias para o seu fortalecimento.

6. Documento técnico contendo análise da integração das ações de Monitoramento entre Departamento de Apoio à Gestão da Vigilância em Saúde 
– DAGVS e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – considerando fatores técnicos e organizacionais, com proposição de estratégias 
para o seu fortalecimento.

21 1. Documento técnico contendo análise da execução física e financeira das atividades programadas no plano de trabalho da CGVAM, no ano de 
2009.

2. Documento técnico contendo análise da execução física e financeira das atividades programadas no plano de trabalho do GAB/SVS, no ano de 
2009.

22 1. Documento técnico contendo artigos e matérias publicados no boletim eletrônico semanal da Secretaria de Vigilância em Saúde, no mês de 
novembro de 2009.

2. Documento técnico contendo artigos e matérias publicados no boletim eletrônico semanal da Secretaria de Vigilância em Saúde, no mês de 
fevereiro de 2010.

23 1. Documento técnico contendo proposta de um instrumento técnico para verificação e avaliação da implantação de SGQ nos LR e Lacen, a ser 
utilizado nas avaliações in loco previstas pelas Portarias 2.606/GM/MS/2005 e 70/SVS/2004/2005.

2. Documento técnico contendo proposta de instrumento técnico para auditoria interna do SGQ, visando o atendimento das Portarias 2.606/GM/
MS/2005 e 70/SVS/2004/2005.

3. Documento técnico contendo proposta de instrumento técnico, para elaboração de plano de educação continuada, visando o atendimento da 
Portarias 2.606/GM/MS/2005 e 70/SVS/2004/2005.

4. Documento técnico contendo proposta de instrumento técnico, para a elaboração, padronização, liberação e entrega dos relatórios de ensaios, 
visando o atendimento das Portarias 2.606/GM/MS/2005 e 70/SVS/2004/2005.

5. Documento técnico contendo proposta de instrumento técnico, para identificação e tratamento de não conformidades do SGQ, visando o 
atendimento das Portarias 2.606/GM/MS/2005 e 70/SVS/2004/2005.

6. Documento técnico contendo proposta de instrumento técnico, para registro, investigações e ações corretivas para reclamações e sugestões de 
clientes, visando o atendimento das Portarias 2.606/GM/MS/2005 e 70/SVS/2004/2005.
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24 1. Elaborar documento técnico contendo o levantamento das ações de hepatites virais para Atenção Básica dos Estados que constituem a Região 
Norte.

2. Elaborar documento técnico contendo o levantamento das ações de hepatites virais para Atenção Básica dos Estados que constituem a Região 
Nordeste.

3. Elaborar documento técnico contendo o levantamento das ações de hepatites virais para Atenção Básica dos Estados que constituem a Região 
Centro-Oeste.

4. Elaborar documento técnico contendo o levantamento das ações de hepatites virais para Atenção Básica dos Estados que constituem a Região 
Sudeste.

5. Elaborar documento técnico contendo o levantamento das ações de hepatites virais para Atenção Básica dos Estados que constituem a Região 
Sul.

6. Elaborar documento técnico contendo propostas de descentralização das ações de hepatites virais para Atenção Básica.

25 1. Elaborar documento técnico contendo material instrucional para cadastro de novos usuários e de novas Unidades Sentinelas no Sistema de 
Informação de Vigilância Epidemiológica – Sivep_Gripe.

2. Elaborar documento técnico contendo material instrucional para cadastro de Unidades Sentinelas e sua respectiva associação com o laboratório 
no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – Sivep_Gripe.

3. Elaborar documento técnico contendo proposta de treinamento para o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – Sivep_Gripe 
considerando cada tipo de usuário.

4. Elaborar documento técnico contendo proposta de capacitação a distância para operacionalização, interpretação e análise dos dados contidos no 
Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – Sivep_Gripe.

5. Elaborar documento técnico contendo proposta de boletim epidemiológico a partir de informações do Sistema de Informação de Vigilência 
Epidemiológica – Sivep_Gripe.

6. Elaborar documento técnico contendo proposta de atualização Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – Sivep_Gripe.

26 1. Elaborar documento técnico contendo descrição da estratégia de articulação e mobilização das Conferências Municipais e microrregionais de 
Saúde Ambiental dos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e da Conferência de Saúde Ambiental do Distrito Federal.

2. Elaborar documento técnico contendo descrição da estratégia de articulação e mobilização das Conferências Estaduais de Saúde Ambiental dos 
estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e da Conferência de Saúde Ambiental do Distrito Federal.

3. Elaborar documento técnico contendo análise das Conferências Estaduais de Saúde Ambiental dos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e 
da Conferência de Saúde Ambiental do Distrito Federal.

27 1. Elaborar documento técnico contendo comparação dos casos de hanseníase listados pelos municípios dos oito estados (PA,MA, PE, MT, BA, CE, 
TO e PI) durante o exercício de validação diagnóstica em menores de 15 anos e os casos notificados no Sinan, no mesmo período da validação 
(outubro/08 a abril/09) e com os mesmos critérios de inclusão, sendo até três meses de iniciado o tratamento, virgens de tratamento e na época 
de cada visita técnica.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação das características clínicas, epidemiológicas e sociais dos casos de Hanseníase validados no 
exercício de validação de casos em menores de 15 anos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

3. Elaborar documento técnico contendo resultado de investigação e validação, se possível, de casos novos menores de 4 anos nos estados do Pará, 
Maranhão e Rio de Janeiro, bem como as recomendações pertinentes às situações encontradas, visando aperfeiçoar o monitoramento de casos 
novos em menores de 15 anos, no âmbito nacional.

28 1. Analisar a disseminação da estratégia Dots, no Brasil, tendo por parâmetro a Estratégia Global elaborada pela Organização Mundial de Saúde – 
OMS com o objetivo de reduzir a carga de tuberculose – TB, até 2015, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
e as metas estabelecidas pela Parceria Global Stop TB. 

2. Estudar as formas de enfrentamento das versões multi e extra resistente da tuberculose (MDR e XDR) e, ainda, da co-infecção TB-HIV, no Brasil, 
tendo por parâmetro a Estratégia Global elaborada pela Organização Mundial de Saúde – OMS com o objetivo de reduzir a carga de tuberculose 
– TB, até 2015, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e as metas estabelecidas pela Parceria Global Stop TB.

3. Verificar os mecanismos estabelecidos de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, tendo por parâmetro a Estratégia Global elaborada pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS com o objetivo de reduzir a carga de tuberculose – TB, até 2015, em consonância com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) e as metas estabelecidas pela Parceria Global Stop TB.

4. Identificar a promoção de políticas, por parte do Governo brasileiro com o apoio da sociedade civil, que visem ao engajamento dos profissionais 
de saúde, tendo por parâmetro a Estratégia Global elaborada pela Organização Mundial de Saúde – OMS com o objetivo de reduzir a carga de 
tuberculose – TB, até 2015, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e as metas estabelecidas pela Parceria 
Global Stop TB.

5. Analisar as formas de empoderamento das comunidades e das pessoas com tuberculose – TB, no Brasil, tendo por parâmetro a Estratégia Global 
elaborada pela Organização Mundial de Saúde – OMS com o objetivo de reduzir a carga de tuberculose – TB, até 2015, em consonância com os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e as metas estabelecidas pela Parceria Global Stop TB.

6. Verificar as formas de promoção da pesquisa – relativas às novas vacinas, medicamentos e diagnósticos, no Brasil, tendo por parâmetro a 
Estratégia Global elaborada pela Organização Mundial de Saúde – OMS com o objetivo de reduzir a carga de TB, até 2015, em consonância com 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e as metas estabelecidas pela Parceria Global Stop TB.
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29 1. Elaborar documento técnico contendo a arquitetura e justificativa do site novo da SVS.

2. Elaborar documento técnico contendo a arquitetura e justificativa do site novo do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde – 
Cievs.

3. Elaborar documento técnico contendo projetos para área de vigilância epidemiológica.

4. Elaborar documento técnico contendo elaboração de textos para a área de vigilância epidemiológica.

5. Elaborar documento técnico contendo elaboração de textos para área de saúde ambiental e do trabalhador.

6. Elaborar documento técnico contendo avaliação do novo site e produto final.

30 1. Elaborar documento contendo o diagnóstico dos procedimentos afetos aos processos de aquisição de Insumos Estratégicos – Convênios, 
dos diversos Programas de Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, contendo avaliação das medidas adotadas para promover a 
efetividade dos procedimentos realizados, demonstrando o benefício alcançado, referente ao exercício de 2008.

2. Elaborar documento contendo diagnóstico com apresentação de mecanismos que permitam a reestruturação organizacional e operacional dos 
resultados de convênios celebrados no âmbito da Secretaria de Vigilância em Saúde, com o objetivo de dinamizar os processos de aquisições de 
medicamentos.

3. Elaborar documento contendo relatório sobre a metodologia que resulte no aperfeiçoamento da sistemática do controle dos repasses para os 
convênios para fornecimento e distribuição de medicamento discriminado por Região geográfica durante o exercício de 2008.

31 1. Documento técnico contendo descrição e análise da página da web da SVS/Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, com sugestões para o seu 
aprimoramento.

2. Documento técnico contendo descrição e análise do Sistema de Editoração Eletrônica de Revista – Seer, oferecido pelo IBICT, com sugestões para 
sua implantação para a editoração do periódico “Epidemiologia e Serviços de Saúde”.

3. Documento técnico contendo descrição e análise da página da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, área temática “Vigilância em Saúde”, com 
sugestões para o seu aprimoramento em termos de conteúdos e interfaces

32 1. Documento técnico sobre o desenvolvimento de prevenção e controle da malária nos temas transversais do plano pedagógico das escolas 
municipais e estaduais do Acre.

2. Documento técnico sobre as parcerias intersetoriais desenvolvidas pela Secretária Estadual de Saúde/SES-ACRE, através da Divisão de Endemias/
DE, para controle e prevenção da malária, no estado do Acre.

3. Documento técnico sobre o controle integrado de vetores da malária nos municípios do estado do Acre.

33 1. Documento técnico contendo descritivo de kits diagnósticos adquiridos no mercado internacional em 2007, relacionando o nome de cada 
produto, finalidade e uso, laboratório provedor; custo da mercadoria, frete e seguro estimados, entre outras informações relevantes relacionadas 
à aquisição do insumo em 2007.

2. Documento técnico contendo análise dos recursos do Ministério da Saúde destinados à aquisição de kits diagnósticos, adquiridos no mercado 
internacional em 2007, por meio de cooperação técnica com organismos internacionais, detalhando preço unitário e gasto total por kit.

3. Documento contendo análise da distribuição para os estados, de kits diagnósticos adquiridos no mercado internacional em 2007, utilizando 
como recurso o Sies – Sistema de Informações de Insumos Estratégicos.

4. Documento técnico contendo análise dos informes sobre medicamentos adquiridos no mercado internacional em 2007, relacionando o nome dos 
produtos e respectiva utilização; laboratório fornecedor; custo da mercadoria, frete e seguro efetivamente pago, bem como demais informações 
financeiras pertinentes à importação e desembaraço aduaneiro de insumos com quantitativos e valores gastos com medicamentos no ano de 
2007.

5. Documento técnico contendo análise dos informes sobre os procedimentos operacionais padrão do processo de aquisição de medicamentos para 
o Programa Nacional de Controle da Tuberculose – PNCT, a fim de fortalecer e implementar políticas e planos de ações.

6. Documento técnico contendo análise dos informes sobre os procedimentos operacionais padrão ao processo para aquisição de medicamentos 
para o Programa de Hanseníase, considerando a necessidade da quantificação dos insumos a serem adquiridos para o Plano estratégico Nacional 
de Eliminação da Hanseníase lançado pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS.
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34 1. Elaborar documento técnico contendo relatório consolidado dos projetos apoiados/financiados pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS 
realizados em parceria com a sociedade civil organizada – ONGS, no ano de 2007, às Hepatites Virais, em relação às seguintes instituições: 
Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS – Núcleo Bahia, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS do Ceará, Grupo Dignidade, Grupo Liberdade – 
Direitos Humanos da Mulher Prostituta, Grupo Vontade de Viver de Apoio aos Portadores do Vírus da Hepatite C, apresentando nota técnica 
para cada instituição elencada, com objetivos propostos, dados cadastrais da Instituição apoiada/Documento de Projeto – Prodoc, quadro 
comparativo entre o desembolso proposto e o realizado.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório consolidado dos projetos apoiados/financiados pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS 
realizados em parceria com a sociedade civil organizada – ONGS, no ano de 2007, às Hepatites Virais, em relação às seguintes instituições: 
Igualdade Tramandaí – Associação dos Trangêneros de Tramandaí HCVIDA – Grupo de Apoio aos Portadores de Hepatite C, Núcleo Londrinense 
de Redução de Danos, Projeto Esperança – Apoio e Prevenção às DST/HIV/AIDS, Rede Paranaense de Educação de Danos, Saber Viver 
Comunicação, apresentando nota técnica para cada instituição elencada, com objetivos propostos, dados cadastrais da Instituição apoiada/
Documento de Projeto – Prodoc, quadro comparativo entre o desembolso proposto e o realizado.

3. Elaborar documento técnico contendo relatório consolidado dos projetos apoiados/financiados pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS 
realizados em parceria com a sociedade civil organizada – ONGS, no ano de 2006, às Hepatites Virais, em relação às seguintes instituições: 
APHAC – Associação dos Portadores de Hepatites do Estado do Acre, Associação da Parada de Orgulho GLBT de São Paulo, ATRAC – Associação 
de Travestis do Ceará, CBAA – Centro Baiano Anti-Aids, apresentando nota técnica para cada instituição elencada, com objetivos propostos, 
dados cadastrais da Instituição apoiada/Documento de Projeto – Prodoc, quadro comparativo entre o desembolso proposto e o realizado.

4. Elaborar documento técnico contendo relatório consolidado dos projetos apoiados/financiados pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS 
realizados em parceria com a sociedade civil organizada – ONGS, no ano de 2006, às Hepatites Virais, em relação às seguintes instituições: 
Cedus – Centro de Educação Sexual, Centro de Convivência é da Lei, Centro de Prevenção às Dependências Criar Brasil – Centro de Imprensa, 
Assessoria e Rádio, Estruturação – Grupo Homossexual de Brasília Gada – Grupo de Amparo ao Doente de AIDS, GAPA – Grupo de Apoio à 
Prevenção da AIDS do Rio Grande do Sul, apresentando nota técnica para cada instituição elencada, com objetivos propostos, dados cadastrais 
da Instituição apoiada/Documento de Projeto – Prodoc, quadro comparativo entre o desembolso proposto e o realizado.

5. Elaborar documento técnico contendo relatório consolidado dos projetos apoiados/financiados pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS 
realizados em parceria com a sociedade civil organizada – ONGS, no ano de 2007, às Hepatites Virais, em relação às seguintes instituições: Gada 
– Grupo de Amparo ao Doente com AIDS, Sonho Nosso – Frente de Apoio Comunitário, Projeto Esperança – Apoio e Prevenção às DST/HIV/AIDS, 
Grupo Solidariedade do Estado de Minas Gerais, Associação de Travestis e Transexuais do RS – Igualdade, apresentando nota técnica para cada 
instituição elencada, com objetivos propostos, dados cadastrais da Instituição apoiada/Documento de Projeto – Prodoc, quadro comparativo 
entre o desembolso proposto e o realizado.

6. Elaborar documento técnico contendo relatório consolidado dos projetos apoiados/financiados pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS 
realizados em parceria com a sociedade civil organizada – ONGS, no ano de 2007, às Hepatites Virais, em relação às seguintes instituições: 
Igualdade Tramandaí – Associação dos Transgêneros das Tramandaí, Associação Roraimense pela Diversidade Sexual – Grupo Diversidade, Grupo 
Vale a Vida Associação Zirmão Iracema, Grupo Vontade de Viver, Grupo de Trabalho em Prevenção Positivo – GTP, apresentando nota técnica 
para cada instituição elencada, com objetivos propostos, dados cadastrais da Instituição apoiada/Documento de Projeto – Prodoc, quadro 
comparativo entre o desembolso proposto e o realizado.

35 1. Elaborar documento técnico contendo a análise das Metodologias de captura, acondicionamento e transporte de vetores de febre amarela, 
utilizado durante o período sazonal de epizootias.

2. Elaborar documento técnico contendo a análise dos Aspectos de biossegurança utilizados em investigação de campo em surto de febre amarela 
no Brasil.

3. Elaborar documento técnico contendo a análise das Metodologias utilizadas para triagem, identificação e isolamento viral do vírus amarílico em 
mosquitos provenientes de áreas de epizootias de febre amarela no Brasil.

4. Elaborar documento técnico contendo a análise da Investigação entomológica utilizada em áreas com ocorrência de epizootia de febre amarela 
no ano de 2007.

5. Elaborar documento técnico contendo a análise da Investigação entomológica realizada no estado de Goiás, durante epizootia de febre amarela 
no ano de 2007.

6. Elaborar documento técnico contendo a análise dos Resultados taxonômicos e de isolamento viral de amostras de vetores de febre amarela, 
provenientes de áreas de surtos e ouepizootias no Brasil, durante o ano de 2007 e 2008.

36 1. Documento técnico contendo agenda programática dos temas a serem abordados, metodologia a ser aplicada e resultados esperados para a 
realização das “Oficinas de Planejamento Estratégico da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)”. 

2. Documento técnico contendo relatório final descritivo sobre a aplicação das Oficinas de Planejamento Estratégico da Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS), considerando: Missão, Valores e a Visão de Futuro da SVS (definindo os processos fins e os sub-processos); Identificação da 
“imagem-objetivo” que se pretende alcançar no médio e longo prazo – considerando os cenários nos quais estará atuando no curto prazo; 
Análise de Viabilidade (político-institucional, financeira e técnico-operacional); Agenda do Dirigente (tempo político), bem como a sistematização 
do Mapa Estratégico da SVS, os objetivos estratégicos e os fatores críticos de sucesso, bem como o alinhamento dos indicadores

37 1. Elaborar documento técnico contendo Avaliação das Coberturas Vacinais contra a Poliomielite: Vacinação de Rotina e Campanhas Nacionais nos 
Estados da Região Norte, Brasil, 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos casos de PFA notificados no Sinan em 2008, para os estados da Região Norte do Brasil: 
contemplar classificação final, critério de classificação, diagnóstico de descarte e análise de inconsistência e completitude das variáveis 
laboratoriais sobre coleta de amostra, envio e resultado, com correlação entre os registros do Sinan e Planilhas de Resultados Laboratoriais 
recebidas da Cover.
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38 1. Elaborar documento técnico contendo análise descritiva do banco de dados dos tratamentos pós-exposição ao vírus rábico, ocorridos no estado 
da Paraíba, no ano de 2007, distribuídos temporalmente e especialmente, levando em conta o sexo do paciente, idade, local da agressão, 
ocupação, tipo de agressão, quantidade de agressões e espécie agressora e recomendações.

2. Elaborar documento técnico contendo análise descritiva do banco de dados dos tratamentos pós-exposição ao vírus rábico, ocorridos no estado 
do Rio Grande do Norte, no ano de 2007, distribuídos temporalmente e especialmente, levando em conta o sexo do paciente, idade, local da 
agressão, ocupação, tipo de agressão, quantidade de agressões e espécie agressora e recomendações.

39 1. Documento técnico contendo versão final da Cartilha das Principais Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar. 

2. Documento técnico contendo versão final do Formulário de Investigação de Doenças Transmissíveis para Navios de Cruzeiro. 

3. Documento técnico contendo a proposta de material para treinamento do Curso Avançado de Investigação de Surto-Módulo Análise de Dados.

40 1. Documento técnico contendo análise da situação epidemiológica da malária e estrutura de serviços no município de Ipixuna – PA, no ano de 
2008.

2. Documento técnico contendo o plano de sustentabilidade das ações de controle da malária no município de Ipixuna – PA.

3. Documento técnico contendo análise da situação epidemiológica da malária e estrutura de serviços no município de Aurora do Pará, no ano de 
2008.

4. Documento técnico contendo o plano de sustentabilidade das ações de controle da malária no município de Aurora do Pará.

5. Documento técnico contendo análise da situação epidemiológica da malária e estrutura de serviço no município de Paragominas – PA, no ano de 
2008.

6. Documento técnico contendo o plano de sustentabilidade das ações de controle da malária no município de Paragominas – PA.

41 1. Elaborar documento técnico sobre a situação epidemiológica de malária no Município de Anajás.

2. Elaborar documento técnico sobre a estratificação das localidades prioritárias para o controle da malária com definição das ações necessárias no 
Município de Anajás.

3. Elaborar documento técnico de elaboração do Plano Municipal de Controle da Malária no Município de Anajás.

42 1. Documento Técnico contendo proposta de Banco de Dados relacional dos dados de dimensionamento técnico das redes de laboratórios de saúde 
pública.

2. Documento Técnico contendo proposta de dimensionamento tecnológico aplicado aos Laboratórios de Saúde Ambiental e do Trabalhador.

3. Documento Técnico contendo proposta de dimensionamento tecnológico aplicado aos Laboratórios de Entomologia.

4. Documento Técnico contendo proposta de dimensionamento tecnológico para implantação do diagnóstico molecular nos laboratórios de saúde 
pública para os agravos de interesse em saúde pública.

5. Documento Técnico contendo proposta de dimensionamento tecnológico para implantação do diagnóstico por isolamento viral nos laboratórios 
de saúde pública para os agravos de interesse em saúde pública.

6. Documento Técnico contendo proposta de dimensionamento tecnológico para implantação do diagnóstico sorológico nos laboratórios de saúde 
pública para os agravos de interesse em saúde pública.

43 1. Elaborar documento técnico contendo análise da situação epidemiológica da esquistossomose no Estado de Sergipe nos anos de 2005, 2006 e 
2007.

2. Elaborar documento técnico contendo elaboração do boletim eletrônico epidemiológico das doenças: Peste, Filariose, Esquistossomose, Tracoma 
e Oncocercose.

3. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados de campo e laboratório do programa de controle da peste no Brasil em 2008.

4. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados epidemiológicos do inquérito de prevalência do tracoma no Estado do Maranhão.

5. Elaborar documento técnico contendo avaliação da situação do Programa de eliminação da Filariose Linfática no Brasil em 2008.

6. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados epidemiológicos do inquérito de prevalência do tracoma no Estado do Acre.

44 1. Documento técnico contendo avaliação da legislação aplicável, modalidades de isenções, modalidades de autorização de transporte, regimes 
alfandegários referentes às importações realizadas pelo Ministério da Saúde, no que concerne à sua aplicabilidade.

2. Documento técnico contendo a análise e estudo da logística de armazenagem e distribuição pelo Serviço de Armazenagem e Distribuição de 
Medicamentos (SADM) dos medicamentos importados durante o exercício de 2009. 

3. Documento técnico contendo análise da aquisição de medicamentos de hemoderivados importados (Fator VIII, Imunoglobulina Humana, entre 
outros) para o tratamento de hemofílicos de acordo com a legislação vigente em 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal e atendimento ao 
orçamento previsto.

4. Documento técnico contendo a avaliação dos procedimentos na aquisição de medicamentos importados para Ações Judiciais atrelados aos 
aspectos jurídicos subsidiando o entendimento do departamento no processo de importação desses medicamentos. 

5. Documento técnico contendo avaliação das aquisições de medicamento com Ações Judiciais de 2009 em relação a 2008 e seu impacto no 
orçamento e levantamento dos principais medicamentos que deveriam ser fornecidos gratuitamente em Postos de Saúde pela grande demanda 
de pedidos judiciais.

6. Documento técnico contendo análise da aquisição e distribuição de medicamentos Imunobiológicos – Projeto VisiSUS II no ano de 2009. 
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45 1. Elaborar documento técnico contendo versão preliminar de 5 capítulos do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, referente aos agravos: 
Sistemas de Informação de Saúde, Acidentes por animais peçonhentos, Meningite tuberculosa, Meningite viral, Meningite por hemófilos, Doença 
Meningocócica, Hepatites, Antraz (ou Carbúnculo), Varíola, Parotidite, Sarampo; abordando informações atualizadas, roteiros detalhes de 
investigação epidemiológica de campo e as medidas de controle pertinentes para cada situação específica em seus conteúdos técnico-teóricos.

2. Elaborar documento técnico contendo versão preliminar de 6 capítulos do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, referente aos agravos: 
Sistemas de Informação de Saúde, Acidentes por animais peçonhentos, Meningite tuberculosa, Meningite viral, Meningite por hemófilos, Doença 
Meningocócica, Hepatites, Antraz (ou Carbúnculo), Varíola, Parotidite, Sarampo; abordando informações atualizadas, roteiros detalhes de 
investigação epidemiológica de campo e as medidas de controle pertinentes para cada situação específica em seus conteúdos técnico-teóricos.

3. Elaborar documento técnico contendo versão final de 11 capítulos do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, referente aos agravos: 
Sistemas de Informação de Saúde, Acidentes por animais peçonhentos, Meningite tuberculosa, Meningite viral, Meningite por hemófilos, Doença 
Meningocócica, Hepatites, Antraz (ou Carbúnculo), Varíola, Parotidite, Sarampo; apresentada e formatada em consonância com as normas e 
padrões técnicos exigidos pelo Ministério da Saúde.

46 1. Documento técnico contendo análise das atividades desenvolvidas e das ações programadas pela Coordenação Geral de Controle da Hanseníase 
– CGPNCH, em relação à Oficina Pedagógica de facilitadores em Hanseníase e Oficina de Aperfeiçoamento de monitoramento e avaliação 
realizada em abril e maio de 2009 respectivamente; fazendo uma descrição qualitativa e quantitativa do objeto da atividade e dos resultados 
esperados/alcançados.

2. Documento técnico contendo análise das atividades desenvolvidas e das ações programadas no plano de trabalho da Coordenação Geral de 
Controle da Hanseníase – CGPNCH, em relação à Reunião Macro Centro-Sul-Sudeste ocorrida no mês de maio 2009; fazendo uma descrição 
qualitativa e quantitativa do objeto da atividade e dos resultados esperados/alcançados.

3. Documento técnico contendo análise das atividades desenvolvidas e das ações programadas no plano de trabalho da Coordenação Geral de 
Controle da Hanseníase – CGPNCH, em relação à Reunião Macro Amazônia Legal realizada no mês de junho de 2009; fazendo uma descrição 
qualitativa e quantitativa do objeto da atividade e dos resultados esperados/alcançados.

4. Documento técnico contendo análise das atividades desenvolvidas e das ações programadas no plano de trabalho da Coordenação Geral de 
Controle da Hanseníase – CGPNCH, em relação à Reunião Macro Nordeste ocorrida no mês de julho de 2009; fazendo uma descrição qualitativa 
e quantitativa do objeto da atividade e dos resultados esperados/alcançados.

5. Documento técnico contendo análise das atividades desenvolvidas e das ações programadas no plano de trabalho da Coordenação Geral 
de Controle da Hanseníase – CGPNCH, em relação ao Seminário de Comunicação ocorrido no mês de agosto de 2009 e Reunião com 
coordenadores estaduais de hanseníase ocorrida no mês de abril em 2009; fazendo uma descrição qualitativa e quantitativa do objeto da 
atividade e dos resultados esperados/alcançados.

6. Documento técnico contendo proposta de desenvolvimento e orientação de trabalho e registro de processos para acompanhamento das 
atividades realizadas nas macrorregionais, oficinas e reuniões a serem executadas pela CGPNCH.

47 1. Documento técnico contendo avaliação dos dados do diagnóstico sorológico e virológico de febre amarela da rede de Laboratórios Centrais de 
Saúde Pública da Região Centro-Oeste, período de 2008.

2. Documento técnico contendo avaliação dos dados do diagnóstico sorológico e virológico de febre amarela da rede de Laboratórios Centrais de 
Saúde Pública da Região Sudeste, período de 2008.

3. Documento Técnico contendo avaliação dos dados do diagnóstico sorológico e virológico de febre amarela da rede de Laboratórios Centrais de 
Saúde Pública da Região Sul, período de 2008.

4. Documento técnico contendo avaliação da distribuição dos kits sorológicos de dengue para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública, período 
de 2008.

5. Documento técnico contendo avaliação dos dados do diagnóstico sorológico e virótico de dengue da rede de Laboratórios Centrais de Saúde 
Pública da Região Nordeste, período de 2008.

6. Documento técnico contendo avaliação dos dados do diagnóstico sorológico e virológico de dengue da rede de Laboratórios Centrais de Saúde 
Pública da Região Norte, período de 2008.

48 1. Elaborar documento técnico contendo análise dos casos de febre maculosa notificados ao Sinan-Net nos anos de 2007 e 2008, com objetivo de 
descrever os casos notificados e confirmados de febre maculosa por unidade federada do Brasil.

2. Elaborar documento técnico contendo revisão de literatura sobre as características epidemiológicas e avanços no diagnóstico, controle e manejo 
clínico da leptospirose no Brasil.

3. Elaborar documento técnico contendo revisão de literatura sobre as características epidemiológicas e avanços no diagnóstico, controle e manejo 
clínico da síndrome cardiopulmonar por hantavírus no Brasil.

49 1. Documento técnico contendo avaliação das duplicidades no banco nacional de registros de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no 
Sistema de Informação de agravos de Notificação – Sinan, período 2007, com finalidade de estimar a qualidade da alimentação do banco de 
dados no nível local e promover análise epidemiológica correspondendo a real situação do sistema.

2. Documento técnico contendo análises de diagnóstico, até o 7º dia após atendimento e tratamento, iniciado junto ao diagnóstico dos casos de 
Leishmanios Tegumentar Americana (LTA), por município notificado, período 2007.

3. Análise da situação epidemiológica referentes aos municípios com ocorrência de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), ano de 
2007, representadas através de mapas.
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50 1. Documento técnico contendo análise de qualidade em relação à completitude, oportunidade e inconsistências do banco de dados do Sinan 
referentes à Leptospirose no Brasil no ano de 2008.

2. Documento técnico contendo análise de situação epidemiológica com variáveis relevantes referentes à ocorrência da Leptospirose no Brasil no 
ano de 2008.

3. Documento técnico contendo análise de situação epidemiológica com variáveis relevantes referentes à ocorrência da Leptospirose no estado de 
São Paulo no ano de 2008.

51 1. Documento técnico contendo avaliação dos indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica do sarampo e rubéola, tais como o indicador 
de investigação e coleta oportuna dos casos entre outros no Estado do Acre, com vistas à interrupção da transmissão endêmica do vírus da 
rubéola e sarampo.

2. Documento técnico contendo a elaboração do Plano de Ação para Certificação a ser desenvolvido pela vigilância epidemiológica das Doenças 
Exantemáticas no Estado do Acre para o período de 2010 a 2012.

3. Documento técnico contendo a implantação das ações para Certificação definidas no Plano de Ação da Vigilância Epidemiológica das Doenças 
Exantemáticas no Estado do Acre com vistas à eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita.

4. Documento técnico contendo o Plano de Ação e implantação da Unidade Sentinela para a Síndrome da Rubéola Congênita (SRC) para o ano de 
2010 a 2012 com vistas à certificação da eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita no Estado do Acre. Segundo os critérios do 
GT/Exantemáticas/Cover/SVS/MS e OPS.

5. Documento Técnico contendo a análise da consistência dos dados no Sistema de Informação dos Agravos e Notificações (Sinan), Rubéola, 
Sarampo e Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), referente ao ano de 2009, para o Estado do Acre com vistas à certificação da eliminação do 
sarampo e rubéola no Estado.

6. Documento técnico contendo a avaliação dos casos notificados e confirmados de sarampo e rubéola no Boletim de Notificação Semanal 
(BNS) comparando aos dados de Informação dos Agravos de Notificações (Sinan), durante o ano de 2008 e 2009, com vistas à certificação da 
eliminação do sarampo e rubéola no Estado do Acre.

52 1. Documento técnico contendo a investigação de casos notificados de Rubéola que foram descartados para dengue, no município de Valença/RJ, 
com vistas ao processo de certificação da eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita no Brasil, no período de 2009.

2. Documento técnico contendo protocolo de Indicadores da Vigilância Epidemiológica das Doenças Exantemáticas exigidos pela OPAS, para 
consolidar a certificação de eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita no Brasil, no período de 2009.

3. Documento técnico contendo protocolo dos fluxos de trabalhos entre Vigilância Epidemiológica das Doenças Exantemáticas e Sistema de 
Informação, Imunização, Atenção Básica e Laboratório, com vistas ao processo de certificação da eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola 
Congênita no Brasil, no período de 2009.

4. Documento técnico contendo o consolidado das Supervisões das Vigilâncias Epidemiológicas das Doenças Exantemáticas nos estados, Brasil, 
2009, com vistas ao processo de certificação de eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita no país.

5. Documento técnico contendo a análise dos casos de Infecção Congênita por Rubéola, Brasil, 2009, com vistas ao processo de certificação de 
eliminação da Rubéola e síndrome da rubéola congênita no país.

6. Documento técnico contendo o acompanhamento da excreção viral em Recém-Nascidos com Síndrome da Rubéola Congênita no Brasil em 
2009, para consolidar a eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita no Brasil.

53 1. Elaborar documento técnico contendo o procedimento operacional padrão para emissão de passagens pela fonte de recurso do Tesouro referente 
ao ano de 2009, na CGPNI – Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização.

2. Elaborar documento técnico contendo levantamento das demandas encaminhadas a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização, 
no ano de 2009, com avaliação do fluxo operacional, considerando prazos de atendimento dessas demandas.

3. Elaborar documento técnico contendo análise das normas, procedimentos e instrumentos de divulgações e orientações do Ministério da Saúde 
observadas pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização, com proposição de ajuste e atualizações necessárias identificadas no 
ano de 2009.

4. Elaborar documento técnico contendo instrumentos internos da CGPNI – Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização 
complementares aos já existentes para a realização de eventos da SVS, visando detectar precocemente problemas para adoção de medidas 
preventivas e corretivas em tempo hábil.

5. Elaborar documento técnico contendo os convênios relacionados às Redes de Frio estaduais firmados no ano de 2009, com recursos 
orçamentários da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações.

6. Elaborar documento técnico contendo o procedimento operacional padrão referente à inclusão dos dados dos convênios vigentes do ano de 
2009, no Sistema de Convênios – Siconv.

54 1. Documento técnico contendo banco de dados e análise da letalidade da Doença Falciforme em indivíduos registrados no “Cadastro Nacional de 
Hemoglobinopatias” dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

2. Documento técnico contendo banco de dados sobre morte violenta e análise da situação de violência nos municípios que implantaram Núcleos 
de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde
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55 1. Elaborar documento técnico contendo análise da execução das capacitações descentralizadas para o Subcomponente IV – Fortalecimento 
Institucional da Capacidade de Gestão em Vigilância em Saúde – Projeto VigiSUS II, para as 27 unidades federadas, no período de 2007-2008.

2. Elaborar documento técnico descritivo contendo o histórico e registro das informações relativas às ações planejadas nos módulos do Sistema de 
Planejamento e Informações em Vigilância – SPIV, com ênfase no dispositivo “Solicitação para Pagamentos do Projeto – SPP”, com a descrição 
do modelo de dados atual, telas e regras de negócio.

3. Elaborar documento técnico contendo proposta de novo modelo de dados, visando à criação de um módulo específico para a SPP com ênfase 
em: Modelo entidade-relacionamento, proposta de reestruturação e solução para as regras de negócio.

56 1. Elaborar documento técnico contendo relatório da oficina técnica que será realizada com os membros do Cievs nacional (SVS/MS), diretor do 
Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, pontos focais da vigilância de emergências de estados e municípios e atuais 
coordenadores das unidades de Rede Cievs, inicialmente tidas como implantadas, para definição e uniformização dos critérios e seus níveis de 
implantação da unidade da Rede Cievs segundo os aspectos de informações gerais, infraestrutura, rotinas e capacidade de detecção e respostas 
às emergências.

2. Elaborar documento técnico contendo o instrumento para cadastramento e atualização de informações referentes ao processo de implantação da 
unidade da Rede Cievs segundo os aspectos de informações gerais, infraestrutura, rotinas e capacidade de detecção e respostas às emergências 
de aplicação sistemática e em intervalos prédeterminados em todas as unidades da Rede Cievs inicialmente tida como implantadas e nas que 
estão em processo de implantação e elaboração da máscara digital do instrumento para inclusão de suas informações em um banco de dados 
utilizando como ferramenta de execução o software Microsoft Acess 2007.

57 1. Documento técnico contendo o Plano Anual de Trabalho para monitoramento das ações executadas no âmbito da Coordenação Geral de 
Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB) – 2009

2. Documento técnico contendo a proposição para institucionalização de um Regimento Interno para a Coordenação Geral de Laboratórios de 
Saúde Pública (CGLAB).

58 1. Documento técnico consolidado sobre o surto Doença de Chagas aguda associado ao consumo de alimentos na cidade de Abaetetuba, Estado 
do Pará.

2. Documento técnico contendo a versão preliminar do primeiro estudo de caso sobre o surto Doença de Chagas aguda associado ao consumo de 
alimentos na cidade de Bacarena, Estado do Pará. – O produto será construído conforme modelo fornecido pela Coordenação do EpiSUS deverá 
ser realizado com os treinados do EpiSUS em Brasília/DF e a versão preliminar será revisada pela Coordenação de EpiSUS e as sugestões serão 
discutidas e incorporadas pelo consultor.

3. Documento técnico contendo a versão final do primeiro estudo de caso sobre o surto Doença de Chagas Aguda associado ao consumo de 
alimentos na cidade de Bacarena, Estado do Pará. O produto será conforme modelo fornecido pela Coordenação do EpiSUS e deverá ser 
entregue impresso em Folha A4 e em CD.

4. Documento técnico contendo a versão preliminar do segundo estudo de caso sobre o surto Intoxicação alimentar por ingestão de tapioca. O 
produto deverá seguir modelo fornecido pela coordenação do EpiSUS e a versão preliminar será revisada pela Coordenação do EpiSUS e as 
sugestões serão discutidas e incorporadas pelo consultor.

5. Documento técnico contendo a versão final do segundo estudo de caso sobre o surto Intoxicação alimentar por ingestão de tapioca. O produto 
deverá seguir o modelo fornecido pela coordenação do EpiSUS, incluindo a base de dados e deverá ser entregue impresso em Folha A4 e em CD.

6. Documento técnico contendo a elaboração de um formulário de avaliação dos treinandos EpiSUS, pelos monitores/supervisores, após o 
retorno do campo, contendo os seguintes itens a serem desenvolvidos durante a investigação: liderança, capacidade de trabalhar em equipe, 
comunicação, reação ante a supervisão e objetivos (geral e específico), metodologia utilizada, resultados incluindo o teste piloto, discussão e 
recomendações, descritos de forma narrativa numa abordagem que envolva os aspectos técnicos, estratégicos e administrativos.

59 1. Elaborar documento técnico contendo análise da situação epidemiológica da dengue, com base nos subcomponentes: Vigilância de casos, 
Vigilância Laboratorial nos municípios prioritários de Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Cametá e Marabá no Estado do Pará, no período de 2004 
a 2007.

2. Elaborar documento técnico contendo análise da situação da Assistência ao paciente da dengue do estado do Pará, com base na organização 
dos serviços com elaboração dos planos de contingência nos municípios de Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Cametá e Marabá no Estado do 
Pará, no período de 2004 e 2007.

3. Elaborar documento técnico contento a análise situacional da implantação e execução das ações de controle vetorial, nos municípios prioritários 
de Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Cametá e Marabá no Estado do Pará, no período de 2004 e 2007.
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60 1. Elaborar documento técnico contendo “Ficha de notificação e investigação epidemiológica de rotavírus” direcionado para o Sistema Nacional 
de Agravos de Notificação – Sinan (Dados gerais, notificação, dados de residência e dados complementares do caso) e instrucional de 
preenchimento.

2. Elaborar documento técnico contendo “Dicionário de dados referente à Ficha de Notificação e Investigação Epidemiológica de Rotavírus 
direcionado para o Sistema Nacional de Agravos de Notificação – Sinan”.

3. Elaborar documento contendo “Plano Nacional de Vigilância das Gastroenterites causadas por Rotavírus”.

4. Elaborar documento técnico contendo “Análise Descritiva (pessoa, tempo e lugar) dos casos suspeitos e confirmados de rotavírus notificados ao 
sistema de vigilância epidemiológica ampliada em 2006”.

5. Elaborar documento técnico contendo “Análise Descritiva (pessoa, tempo e lugar) dos casos suspeitos e confirmados de rotavírus notificados ao 
sistema de vigilância epidemiológica ampliada em 2007”.

6. Elaborar documento técnico contendo “Análise Descritiva (pessoa, tempo e lugar) dos casos suspeitos e confirmados de rotavírus notificados ao 
sistema de vigilância epidemiológica ampliada em 2008”.

1. Elaborar documento técnico contendo Revisão bibliográfica sobre Norovirus (etiologia, aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, medidas de 
controle e tratamento direcionado para o glossário de doenças do Ministério da Saúde).

2. Elaborar documento técnico contendo Revisão bibliográfica sobre Adenovirus (etiologia, aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, medidas de 
controle e tratamento direcionado para o glossário de doenças do Ministério da Saúde).

3. Elaborar documento técnico contendo Revisão bibliográfica sobre Astrovirus (etiologia, aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, medidas de 
controle e tratamento direcionado para o glossário de doenças do Ministério da Saúde).

4. Elaborar documento técnico Revisão bibliográfica sobre Cryptosporidium sp (etiologia, aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, medidas de 
controle e tratamento direcionado para o glossário de doenças do Ministério da Saúde).

5. Elaborar documento técnico contendo Revisão bibliográfica sobre Bacillus cereus (etiologia, aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, medidas 
de controle e tratamento direcionado para o glossário de doenças do Ministério da Saúde).

6. Elaborar documento técnico contendo Revisão bibliográfica sobre Staphylococcus aureus (etiologia, aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, 
medidas de controle e tratamento direcionado para o glossário de doenças do Ministério da Saúde). 

61 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de novas diretrizes aos procedimentos técnicos adotados pela equipe técnica da Coordenação – 
Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Saúde, identificados como desconforme – ineficientes, apontando alternativas de aperfeiçoamento 
aos referidos procedimentos, à luz da legislação vigente, com fins de melhor qualificar os processos de aquisição de insumos estratégicos 
necessários ao cumprimento das políticas de Vigilância em Saúde no país.

2. Elaborar documento técnico contendo análise e estudo de alguns dos principais aspectos jurídicos quanto à jurisprudência do Tribunal 
de Contas da União à vista de julgados expedidos pelo referido Tribunal quanto a licitações e contratos, diretos ou de origem licitatória – 
instrumentalizados para aquisição de insumos farmacêuticos e outros produtos correlatos farmacêuticos – com vistas à orientação e capacitação 
de equipes técnicas que laboram na execução das ações de implementação e execução dos programas de Vigilância em Saúde.

3. Elaborar documento técnico contendo análise técnica de projetos básicos e de termos de referência utilizados pelas equipes técnicas da 
Coordenação – Geral de Recursos Logísticos/MS no processamento e execução de contratações de bens e serviços destinados à fomentação de 
programas inerentes às ações de vigilância em saúde a cargo da SVS.

62 1. Elaborar documento técnico contendo análise de divulgação da campanha contra tuberculose, lançada dia 24 de março. Será analisado o público 
– alvo da campanha, linguagem e meios de comunicação preferidos.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de divulgação para as duas fases da campanha contra poliomielite a ser realizada nos dias 20 de 
junho e 22 de agosto de 2009.

63 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de manual de procedimentos técnicos para o diagnóstico parasitológico e imunológico da 
Hidatidose capítulos I a IV.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de manual de procedimentos técnicos para o diagnóstico parasitológico e imunológico da 
Hidatidose capítulos V a X.

3. Elaborar documento técnico contendo proposta de manual para diagnóstico dos agentes oportunistas capítulos I a IV.

4. Elaborar documento técnico contendo análise de relatórios enviados pelos Lacen para o diagnóstico laboratorial dos Parasitos Oportunistas 
durante o ano de 2008.

5. Elaborar documento técnico contendo análise de relatórios enviados pelos Lacen para o diagnóstico laboratorial das Micoses Sistêmicas – 2008.

6. Elaborar documento técnico contendo análise preliminar dos resultados do 1º AEQ (Avaliação Externa de Qualidade) na rede de diagnóstico 
laboratorial da Esquistossomose.

64 1. Elaborar documento técnico contendo informações atualizadas sobre o diagnóstico laboratorial da Toxoplasmose nos Lacen.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de fluxo para envio de amostras laboratoriais para diagnóstico de toxoplasmose durante 
investigação de surtos a ser executado pelas unidades de referência do Sislab.
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65 3. Serviço de diagramação de 06 módulos do “MANUAL DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA PARA O CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE” (Incluindo paginação para editoração, padronização das fontes, ficha catalográfica, desenho das tabelas em P&B, revisão ortográfica e 
estrutural do português e geração de arquivo para impressão em gráfica. Segundo os parâmetros definidos pelo projeto gráfico fornecido pelo 
cliente: 1. mancha gráfica; 2. tipografia; 3. localização dos elementos de composição da página. A empresa fornecerá cópias, em escala 1:1 para 
a conferência do material editorado) conforme especificações abaixo:
1) LIVRO 1. BIOSSEGURANÇA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM LABORATÓRIOS DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA para impressão 
conforme especificações abaixo:
 – Montagem e arte-final da capa segundo padrão fornecido pelo cliente.
 – Arquivo com o texto original com 31 páginas – cerca de 42 laudas com 70.058 caracteres.
 – Revisão Ortográfica e Gramatical, tratamento de tabelas.
2) LIVRO 2. CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE para impressão conforme especificações abaixo:
 – Montagem e arte-final da capa segundo padrão fornecido pelo cliente.
 – Arquivo com o texto original com 19 páginas – cerca de 19 laudas com 30.292 caracteres.
 – Revisão Ortográfica e Gramatical, tratamento de tabelas.
3) LIVRO 3. DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS FUNGOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA para impressão conforme especificações abaixo:
 – Montagem e arte-final da capa segundo padrão fornecido pelo cliente.
 – Arquivo com o texto original com 31 páginas – cerca de 31 laudas com 70.864 caracteres
 – Revisão Ortográfica e Gramatical, tratamento de tabelas.
4) LIVRO 4. INFECÇÕES VIRAIS DE INTERESSE EM INFECÇÃO HOSPITALAR para impressão conforme especificações abaixo:
 – Montagem e arte-final da capa segundo padrão fornecido pelo cliente.
 – Arquivo com o texto original com 86 páginas – cerca de 86 laudas com 332.767 caracteres.
 – Revisão Ortográfica e Gramatical, tratamento de tabelas.
5) LIVRO 5. PRINCIPAIS SÍNDROMES INFECCIOSAS para impressão conforme especificações abaixo:
 – Montagem e arte-final da capa segundo padrão fornecido pelo cliente.
 – Arquivo com o texto original com 84 páginas – cerca de 84 laudas com 257.628 caracteres.
 – Revisão Ortográfica e Gramatical, tratamento de tabelas.
6) LIVRO 6. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DA REQUISIÇÃO DO EXAME À ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E LAUDO FINAL para impressão 
conforme especificações abaixo:
 – Montagem e arte-final da capa segundo padrão fornecido pelo cliente.
 – Arquivo com o texto original com 68 páginas – cerca de 68 laudas com 150.956 caracteres.
 – Revisão Ortográfica e Gramatical, tratamento de tabelas.
OBS: 
 – Deverá ser entregue a OPAS 2 CD com os produtos diagramados, 1 deverá ser aberto que será entregue a gráfica e outro em arquivo fechado 
para ser inserido na página Web da OPAS.
 – A empresa deverá fornecer todas as especificações para impressão, necessárias para cotação nas gráficas.

66 1. Documento técnico contendo avaliação do preenchimento dos campos e das informações técnicas do Sistema de Informação de Vigilância em 
Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado – Sissolo, pelos estados de Mato Grosso e Roraima, com o objet

2. Documento técnico contendo avaliação do preenchimento dos campos e das informações técnicas do Sistema de Informação de Vigilância em 
Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado – Sissolo, pelos estados do Pará e Minas Gerais, com o objetivo de fortalecer e redirecionar 
ações estruturadas do Vigisolo nas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, tendo por base o período de 01/01/2004 até 15/03/2009.

67 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica do sarampo e rubéola que estão no 
Pacto (Investigar oportunamente todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no Estado do Pará) e PAVS 2008 (Investigar laboratorialmente 
todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no Estado do Pará) com vistas à interrupção da transmissão endêmica do vírus da rubéola e 
sarampo.

2. Elaborar documento técnico contendo a elaboração do Plano de Ação para Certificação a ser desenvolvido pela Vigilância Epidemiológica das 
Doenças Exantemáticas no Estado do Pará, no período de 2009 e 2010.

3. Elaborar documento técnico contendo a implantação das ações para Certificação definidas no Plano de Ação da Vigilância Epidemiológica das 
Doenças Exantemáticas no Estado do Pará, com vistas à eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita.

4. Elaborar documento técnico contendo a elaboração do Plano de Ação e implantação da Unidade Sentinela para a Síndrome da Rubéola 
Congênita (SRC) para o ano de 2009 e 2010 com vistas à certificação da eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita no Estado do 
Pará, segundo os critérios do GT/Exantemáticas/Cover/SVS/MS e OPS.

5. Elaborar documento técnico contendo análise da consistência dos dados no Sinan/Rubéola, Sarampo e SRC, referente aos anos de 2008 e 2009, 
para o estado do Pará, com vistas à certificação da eliminação do sarampo e rubéola no estado.

6. Elaborar documento técnico contendo a validação dos casos notificados e confirmados de sarampo e rubéola no Boletim de Notificação Semanal 
(BNS) comparando aos dados do Sinan, durante o ano de 2008 e 2009, com vistas à certificação da eliminação do sarampo e rubéola no estado 
do Pará.

68 1. Elaborar documento contendo avaliação da situação epidemiológica da meningite por haemophilus influenzae no Brasil no ano de 2007 e 2008 
em relação a cobertura vacinal no país com a DTP-HIB.

2. Elaborar documento contendo avaliação de epidemiologia descritiva das casos de doença meningocócica notificados no Sinan no ano de 2000 a 
2007.
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69 1. Elaborar documento técnico contendo Avaliação das Coberturas Vacinais contra a Poliomielite: Vacinação de Rotina e Campanhas Nacionais nos 
Estados da Região Norte, Brasil, 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos casos de PFA notificados no Sinan em 2008, para os estados da Região Norte do Brasil: 
contemplar classificação final, critério de classificação, diagnóstico de descarte e análise de inconsistência e completitude das variáveis 
laboratoriais sobre coleta de amostra, envio e resultado, com correlação entre os registros do Sinan e Planilhas de Resultados Laboratoriais 
recebidas da Cover.

70 1. Elaborar documento técnico contendo os instrumentos de coleta de dados, plano de análise de dados, relatórios de teste piloto e de treinamento 
de pesquisadores de campo, nos estados de Alagoas e Bahia sobre o Programa de Hanseníase.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório parcial da avaliação do Programa de Hanseníase nos estados de Alagoas e Bahia e resultado de 
debate desse documento com representantes dos grupos de sustentação do programa (stakeholders).

3. Elaborar documento técnico contendo o relatório final da avaliação do Programa de Hanseníase nos estados de Alagoas e Bahia.

71 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de procedimento operacional padrão para o processo de distribuição dos recursos das 
Campanhas de Vacinação do ano de 2010, envolvendo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais.

2. Elaborar documento técnico contendo padronização sobre: parecer técnico, ofícios, despachos, nota técnica, abreviaturas, mensagens, fax, 
telegrama, correio eletrônico, para o uso na Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização em conformidade com a redação oficial.

3. Elaborar documento técnico contendo as fases de elaboração do planejamento estratégico para o ano de 2010 no Programa Nacional de 
Imunizações.

4. Elaborar documento técnico contendo análise do processo de elaboração do Plano de Ação dos Grupos de Trabalho da Coordenação Geral do 
Programa Nacional de Imunização referente ao ano de 2009.

5. Elaborar documento técnico contendo uma proposta de fluxograma para o apoio à gestão da Coordenação Geral do Programa Nacional de 
Imunização.

6. Elaborar documento técnico contendo análise e comparativo do quantitativo de recursos utilizados no planejamento de 2008 e 2009 do 
Programa Nacional de Imunização e qual o impacto nas ações realizadas com os recursos.

72 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação da cobertura da imprensa, local e nacional, da Campanha de Vacinação do Idoso, buscando 
uma comparação entre as coberturas em cada estado e as notícias veiculadas em cada estado, quantitativa e qualitativamente.

2. Elaborar documento técnico contendo a avaliação da cobertura da imprensa, local e nacional, das duas etapas da Campanha de Vacinação 
contra a Pólio, com enfoque nos estados com menores coberturas, buscando apontar estratégias de comunicação para estes locais que objetivem 
uma maior cobertura vacinal nos próximos anos.

3. Elaborar documento técnico contendo materiais de divulgação (folder, matérias para a imprensa, edição especial do SVS em Rede etc.) da 
Reunião Nacional de Avaliação dos Programas Estaduais e Nacional das Hepatites Virais.

4. Elaborar documento técnico contendo edição especial do SVS em Rede sobre a 9ª Mostra Nacional de Experiências bem sucedidas em 
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, que se realiza entre os dias 18 e 20 de novembro de 2009.

5. Elaborar documento técnico contendo edição especial da SVS em Rede de balanço de ações da Secretaria no ano de 2009.

6. Elaborar documento técnico contendo avaliação da cobertura da imprensa sobre surto de dengue em todo o país, durante os meses de dezembro 
de 2009, janeiro e fevereiro de 2010, verificando o papel da mídia na disseminação de informações de prevenção, com enfoque no LIRAa 2009.

73 1. Documento técnico contendo material de divulgação (regionais e nacionais) dos resultados da pesquisa Vigitel 2008, acompanhado do plano de 
divulgação e clipping do que foi veiculado pelos veículos impressos.

2. Documento técnico contendo a avaliação da cobertura da imprensa, local e nacional, dos resultados do Vigitel 2008, buscando enfocar os 
assuntos que mais despertam interesse e verificando abordagens positivas e negativas da imprensa. 

74 1. Documento técnico contendo proposta com abordagem teórica para a divulgação no site da SVS das investigações de surtos e emergências 
epidemiológicas coordenadas pela instituição em todo o país.

2. Documento técnico contendo a elaboração e apresentação de edição especial do boletim eletrônico SVS em Rede sobre as investigações 
monitoradas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs, da SVS

75 1. Documento técnico contendo a Avaliação do Impacto da Campanha de Vacinação contra a Rubéola no primeiro bimestre de 2009, no Estado do 
Pará.

2. Documento técnico contendo a Avaliação do banco de dados das gestantes vacinadas inadvertidamente contra a Rubéola (GVI) durante a 
Campanha de Vacinação em 2008, no Estado do Pará.

76 1. Documento técnico contendo análise do curso de escrita científica promovido pela Secretaria de Vigilância em Saúde no ano de 2008, com 
sugestões para o aprimoramento da atividade.

2. Documento técnico contendo análise do curso de especialização da Rede de Formação de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde – área 
Avaliação em Saúde.

77 1. Elaborar documento técnico contendo a organização, instrumentos e programação de curso de “Escrita Científica”, que é voltado para técnicos 
da Secretaria de Vigilância de Saúde e tem o objetivo de fomentar a escrita e a divulgação científica de artigos de epidemiologia aplicada nos 
serviços de saúde a partir de análises e estudos desenvolvidos na prática da vigilância.

2. Elaborar documento técnico contendo a avaliação geral da atividade de educação continuada denominada “Ciclo de Estudos da Secretaria de 
Vigilância em Saúde” no período de 2003 a 2008; e análise das avaliações dos participantes das palestras do ciclo de estudos realizadas no ano 
de 2008, com sugestões para a continuidade e aprimoramento da atividade.
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78 1. Elaborar documento técnico contendo análise e discussão de aspectos editoriais e critérios de qualidade de periódicos científicos especialmente quanto à 
“Endogenia” e caracterizar o grau atual de endogenia da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, para fins de orientar e editora da revista.

2. Elaborar documento técnico contendo versão final do Manual de Normas e Rotina do Processo de Análise e Editoração da revista Epidemiologia 
e Serviços de Saúde na CGDEP.

79 1. Elaborar documento técnico sobre a situação epidemiológica de malária no Município de Anajás.

2. Elaborar documento técnico sobre a estratificação das localidades prioritárias para o controle da malária com definição das ações necessárias no 
Município de Anajás.

3. Elaborar documento técnico de elaboração do Plano Municipal de Controle da Malária no Município de Anajás.

80 1. Elaborar documento técnico contendo proposta do projeto de “A Vacinação e o Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco para o 
Nordeste Setentrional em 2008/2009” para subsidiar as ações de imunizações nos estados definidos no projeto e para operacionalização na 
rede do Sistema Único de Saúde – SUS.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta “Vacina contra a poliomielite: 28 anos com a vacina oral”. Quais os rumos para definição de 
competências e atribuições relacionadas à normatização técnica do PNI para operacionalização na rede do Sistema Único de Saúde – SUS, no 
ano de 2009.

3. Elaborar documento técnico contendo proposta de “Atualização das pesquisas demandadas pelo Programa Nacional de Imunização – PNI até 
2009”, para subsidiar as ações de imunizações no País.

4. Elaborar documento técnico contendo descrição das “Principais doenças infecciosas de risco para o viajante, suas formas de transmissão e 
medidas de controle”, para subsidiar as normas técnicas do Programa Nacional de Imunização – PNI em 2009/2010.

5. Elaborar documento técnico contendo “Análise dos casos de invaginação antes e depois da introdução da vacinas de rotavírus em sete capitais 
brasileiras, de 2001 a 2009”.

6. Elaborar documento técnico contendo “Estudo de morbimortalidade das gastrenterites por rotavírus, antes e depois da introdução da vacina oral 
rotavírus humano (VORH), de 2001 a 2009 no Brasil”.

81 1. Elaborar documento técnico contendo uma ‘’Proposta de organização de um Grupo Técnico – GT de eventos adversos e farmacovigilância’’ 
para definição de competências e atribuições relacionadas à normatização técnica do Programa Nacional de Imunizações – PNI, para 
operacionalização na rede do Sistema Único de Saúde – SUS.

2. Elaborar documento técnico contendo ‘’Análise das coberturas vacinais antes e depois dos casos de febre amarela ocorridos no Rio Grande do 
Sul em 2008/abril 2009.

82 1. Documento contendo Relatório técnico situacional das Escolas de Saúde Pública da Região Norte, a saber: (Amazonas: Centro de Pesquisa 
Leônidas e Maria Deane/Fiocruz, Para: Secretaria de Estado de Saúde, Tocantins: Diretoria de Gestão de Educação na Saúde da SES, Secretarias 
Estaduais e Municipais das Capitais dos respectivos Estados, com vistas à oferta de cursos básicos, de atualização e de especialização no campo 
da vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental).

2. Documento técnico contendo proposta de matriz curricular de Cursos Básicos, de atualização e Especialização no campo da Vigilância à Saúde, 
baseados no perfil epidemiológico da Região Norte, abrangendo conteúdo programático, estrutural e teórico, método de trabalho (teórico – 
pratico) e metodologia.

83 1. Elaborar documento técnico contendo relatório das ações realizadas pelo Brasil durante a execução das atividades de Contenção do Poliovírus 
em Laboratórios Brasileiros, no ano de 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório da análise dos dados incluídos no Banco de Dados do Inquérito Nacional de Contenção do Poliovírus 
em Laboratórios, análise crítica dos dados incluídos por laboratórios dos estados considerados prioritários ao processo (SP, RJ, BA, MG e RS).

3. Elaborar documento técnico contendo relatório da análise dos dados incluídos no Banco de Dados do Inquérito Nacional de Contenção do 
Poliovírus em Laboratórios, análise crítica dos dados incluídos pelos laboratórios de 26 Estados e do Distrito Federal.

84 1. Documento técnico contendo relatório da 1º. Reunião Nacional de Saúde do Viajante e Migrante.

2. Documento técnico contendo protocolo de organização para a 2ª Reunião Nacional de Saúde do Viajante e Migrante.

3. Documento técnico contendo relatório da 2º. Reunião Nacional de Saúde do Viajante e Migrante.

4. Documento técnico contendo proposta de sítio na internet como meio de comunicação para o Comitê Nacional de Saúde do Viajante e Migrante.

5. Documento técnico contendo proposta de organização para o I Curso em Vigilância em Saúde do Viajante e Migrante.

6. Documento técnico contendo proposta de estruturação da Política Nacional de Saúde do Viajante e Migrante.

85 1. Elaborar documento técnico contendo “Levantamento situacional da aparelhagem pertencente à Rede de Laboratórios de Fronteira adquiridos 
pelo Ministério da Saúde no período de 2000 a 2009”.

2. Elaborar documento técnico contendo “Estudo de classificação dos Laboratórios de Fronteira por Nível de complexidade de diagnósticos 
executados e técnicas implantadas de interesse à Saúde Pública”.

86 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de “Protocolo para inclusão de novos kits e tecnologias na Coordenação Geral de Laboratórios/
SVS”.

2. Elaborar documento técnico contendo “Estudo de avaliação para implantação do kit para diagnóstico da Leishmaniose visceral canina “DPP 
Leish”.

87 1. Documento contendo a tradução e revisão (inglês – português) do Anexo 2 referente às Tabelas Resumidas de Classificação e Rotulagem (p. 265 
– 303) do Livro Púrpura do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos – GHS da 1ª Edição revisada.

2. Documento contendo a tradução e revisão (inglês – português) do Anexo 3 referente aos Pictogramas e Frases de Prevenção (p. 305 – 373) do 
Livro Púrpura do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos – GHS da 1ª Edição revisada.
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88 1. Documento técnico específico – Análise de completitude dos campos essenciais das bases de dados no nível nacional do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação – Sinan Net, referente ao ano de 2008, para os agravos Tétano Acidental e Tétano Neonatal.

2. Documento técnico específico – Análise de completitude dos campos essenciais das bases de dados no nível nacional do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação – Sinan Net, referente ao ano de 2008, para os agravos Leishmaniose Tegumentar Americana e Leishmaniose Visceral.

3. Documento técnico específico – Análise de completitude dos campos essenciais das bases de dados no nível nacional do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação – Sinan Net, referente ao ano de 2008, para os agravos Leptospirose e Hantavirose.

4. Documento técnico específico – Análise de completitude dos campos essenciais das bases de dados no nível nacional do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação – Sinan Net, referente ao ano de 2008, para os agravos Esquistossomose e Peste.

5. Documento técnico específico – Análise de completitude dos campos essenciais das bases de dados no nível nacional do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação – Sinan Net, referente ao ano de 2008, para os agravos Febre Maculosa e Febre Tifóide.

6. Documento técnico específico – Análise de completitude dos campos essenciais das bases de dados no nível nacional do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação – Sinan Net, referente ao ano de 2008, para os agravos Doença de Chagas e Malaria.

89 1. Elaborar documento técnico contendo análise de completitude dos campos essenciais das bases de dados no nível nacional do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net, referente ao ano de 2007, para os agravos Doenças Exantemáticas, Meningite e Tuberculose.

2. Elaborar documento técnico específico – Caderno de análise de dados do Sinan Net – a ser utilizado como instrumento pelos técnicos da área de 
vigilância em saúde dos diversos níveis de gestão que trabalham ou necessitam de informações sobre o agravo da Raiva Humana e que oriente 
como quantificar, identificar e corrigir registros incompletos, inconsistentes e ouduplicados na base de dados do Sinan Net (análise da qualidade 
dos dados – completitude, consistência e duplicidade) e como calcular os indicadores epidemiológicos e operacionais imprescindíveis para 
vigilância do referido agravo.

90 1. Elaborar documento técnico contendo análise da execução física das ações e resultados esperados programados no plano de trabalho de todos 
os Programas Nacionais e Coordenações Gerais que compõem o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, durante o período de janeiro 
a junho de 2007, em relação aos produtos contratados; fazendo uma descrição qualitativa do objetivo da contratação pela área, produtos 
realizados e resultados esperados e alcançados.

2. Elaborar documento técnico contendo análise da execução física das ações e resultados esperados programados no plano de trabalho de todos 
os Programas Nacionais e Coordenações Gerais que compõem o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, durante o período de julho 
a dezembro de 2008, em relação aos produtos contratados; fazendo uma descrição qualitativa do objetivo da contratação pela área, produtos 
realizados e resultados esperados e alcançados.

91 1. Documento técnico contendo Panorama Global da Situação da Poliomielite no primeiro semestre de 2009.

2. Documento técnico contendo a análise do funcionamento do fluxo de envio de amostras de fezes dos casos de PFA e resultados de pesquisa de 
poliovírus nos Estados das regiões Sudeste, exceto Minas Gerais, e Centro-Oeste do Brasil em 2008.

3. Documento técnico contendo a Identificação das Possíveis Falhas ou Problemas no Desencadeamento das Ações de Vigilância Epidemiológica, 
nos Estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

4. Documento técnico contendo a Série Histórica dos casos de Poliomielite associados à vacina, referente ao período de 1989 a 2008 nos oito 
Estados das regiões CO e SE.

5. Documento técnico contendo Avaliação dos Indicadores de Qualidade de Vigilância Epidemiológica das PFA/Pólio nos anos de 2006, 2007, 2008 
e 2009, para os oito estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste. 

6. Documento técnico contendo análise de duplicidade, inconsistências, completitude e encerramento dos dados de PFA registrados no Sinan, 
referentes ao ano de 2007, para os estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

92 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação das coberturas vacinais contra a Poliomielite: Vacinação de Rotina e Campanhas Nacionais nos 
Estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, no Brasil, em 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos casos de Paralisias Flácidas Agudas – PFA notificados no Sistema de Informação de Agravos 
e Notificação – Sinan em 2008, para os estados das regiões Sudeste e Centro – Oeste do Brasil: contemplar classificação final, critério de 
classificação, diagnóstico de descarte e análise de inconsistências e completitude das variáveis laboratoriais sobre coleta de amostra, envio e 
resultado; com correlação entre os registros do Sinan e Planilhas de Resultados Laboratoriais recebidas da Cover.

93 1. Documento técnico contendo a análise da situação do encerramento das investigações dos casos registrados no SInan Net, segundo agravo de 
notificação compulsória e unidades federadas notificantes da Região Nordeste no período 2003 a 2008.

2. Documento técnico contendo a análise da situação do encerramento das investigações dos casos registrados no Sinan Net, segundo agravo de 
notificação compulsória e unidades federadas notificantes da Região Norte no período 2003 a 2008.

3. Documento técnico contendo a análise da situação do encerramento das investigações dos casos registradores no Sinan Net, segundo agravo de 
notificação compulsória e unidades federadas notificantes das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste no período 2003 a a 2008.

4. Documento técnico contendo definições para o desenvolvimento do SAPSS – Sistema de Acompanhamento de Produção Sisnet/Sinan – site e 
orientações para sua utilização pelos gestores estaduais e municipais do Sinan.

5. Documento técnico contendo definições para o desenvolvimento dos relatórios para o desenvolvimento dos relatórios a serem emitidos pelo 
novo aplicativo Sinan Web – Influenza A (H1N1), orientações sobre o seu uso e análise preliminar das notificações registradas desde o início da 
epidemia de influenza A (H1N1).

6. Documento técnico contendo revisão do Manual de Normas e Rotinas-2ª Edição (2007) – do Sistema de Informação de Agravos de Notificações 
(Sinan). 
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94 1. Documento técnico específico – Caderno de análise de dados do Sinan Net – a ser utilizado como instrumento pelos técnicos da área de 
vigilância em saúde dos diversos níveis de gestão que trabalham ou necessitam de informações sobre o agravo Leishmanioses, que orienta 
como quantificar, identificar e corrigir registros incompletos, inconsistentes e ouduplicados na base de dados do Sinan Net (análise da qualidade 
dos dados – completitude, consistência e duplicidade) e como calcular os indicadores epidemiológicos e operacionais imprescindíveis para a 
vigilância do referido agravo.

2. Documento técnico específico – Caderno de análise de dados do Sinan Net – a ser utilizado como instrumento pelos técnicos da área de 
vigilância em saúde dos diversos níveis de gestão que trabalham ou necessitam de quantificar, identificar e corrigir registros incompletos, 
inconsistentes e ouduplicados na base de dados do Sinan Net (análise da qualidade dos dados – completitude, consistência e duplicidade) e 
como calcular os indicadores epidemiológicos e operacionais imprescindíveis para vigilância do referido agravo.

95 1. Elaborar documento técnico contendo proposta metodológica a ser adotada com a finalidade de instrumentalizar técnicos envolvidos com 
as atividades de vacinação das secretarias estaduais e municipais e do nível nacional, contendo os fundamentos técnicos e operacionais 
do processo de instrumentalização, as estratégias de abordagem por meio de oficinas de trabalho, o cronograma das oficinas, textos base, 
instrumentos e proposta de acompanhamento e avaliação do processo de implantação.

2. Elaborar documento técnico contendo os resultados da primeira oficina sobre metodologia de vigilância das coberturas de vacinação, a 
realizar-se no mês de maio/2009 e avaliação relativa à programação prevista e realizada, aos participantes, ao processo metodológico 
utilizado, o nível de aprendizagem e apreensão da metodologia de vigilância de cobertura por parte dos participantes. Deverá conter também 
nova proposta de oficina tomando como referência os resultados e as proposições de reformulação e adequações decorrentes da experiência 
vivenciada.

3. Elaborar documento técnico contendo os resultados da totalidade de oficinas realizadas sobre metodologia de vigilância das coberturas 
de vacinação (programação prevista e realizada, participantes, avaliação dos participantes) e proposta de monitoramento do processo de 
implantação/implementação dessa metodologia pelos estados, bem como o resultado da identificação, a partir de avaliações feitas nas oficinas, 
de necessidades de cooperação técnica por parte da CGPNI, junto a estados com dificuldades e municípios de grande porte.

4. Elaborar documento técnico contendo análise das experiências de implantação da vigilância de coberturas vacinais nas Unidades Federadas e 
seus respectivos municípios onde foi implantada a metodologia.

5. Elaborar documento técnico contendo diagnóstico situacional das coberturas vacinais em municípios onde foi implantada a metodologia 
proposta comparando resultados segundo os critérios de prioridades (porte populacional e extratos de coberturas vacinais).

6. Elaborar documento técnico contendo propositivo de implementação da vigilância das coberturas vacinais contendo subsídio a análise da 
situação dos resultados.

96 1. Documento técnico contendo os resultados da reunião integradora Vigiar, Vigiapp, Vigidesastres, Vigifis com objetivo de diagnóstico da 
estruturação das áreas e proposta de atuação conjunta.

2. Documento técnico contendo o perfil dos acidentes com produtos perigosos notificados no Brasil, no período de 2006 a 2007, objetivando 
subsidiar o aprimoramento do modelo de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos Acidentes com Produtos Perigosos – 
Vigiapp, no âmbito do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida às emergências ambientais com produtos químicos perigosos 
– P2R2.

97 1. Documento técnico contendo avaliação da situação de atualização cadastral no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária 
(Sivep_malária) das localidades dos municípios de Oiapoque e Porto Grande, no estado do Amapá – período 2008. 

2. Documento técnico contendo avaliação da situação de atualização cadastral no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária 
(Sivep_malária) das localidades dos municípios de Pedra Branca do Amaparí e Macapá, no estado do Amapá – período 2008.

3. Documento técnico contendo avaliação da situação de atualização cadastral no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária 
(Sivep_malária) das localidades dos municípios de Amapá, Itaubal e Pracuúba, no estado do Amapá – período 2008. 

4. Documento técnico contendo avaliação da situação de atualização cadastral no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária 
(Sivep_malária) das localidades dos municípios de Serra do Navio, Santana e Laranjal do Jarí, no estado do Amapá – período 2008. 

5. Documento técnico contendo avaliação da situação de atualização cadastral no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária 
(Sivep_malária) das localidades dos municípios de Ferreira Gomes, Cutias e Vitória do Jarí, no estado do Amapá – período 2008. 

6. Documento técnico contendo avaliação da situação de atualização cadastral no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária 
(Sivep_malária) das localidades dos municípios de Calçoene, Tartarugalzinho e Marzagão, no estado do Amapá – período 2008.

98 1. Elaborar documento técnico sobre avaliação do perfil epidemiológico dos casos de malária em áreas de assentamentos de reforma agrária dos 
municípios de Tartarugalzinho, Pedra Branca e Serra do Navio do Estado do Amapá.

2. Elaborar documento técnico sobre avaliação do perfil epidemiológico dos casos de malária em áreas de assentamentos de reforma agrária dos 
municípios de Oiapoque e Calçoene do Estado do Amapá.
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99 3. Serviço de impressão de 5.000 exemplares do livro Guia de Gestão Local Malária – Controle Vetorial, conforme especificações abaixo:
QTD Pags: 60
Formato: 420x210mm (aberto)
Formato: 210x210mm (fechado)
CAPA: Laminação BOPP
Cores CAPA: 4/0
Papel CAPA: CARTÃO SUPREMO 250 gramas
MIOLO:
Cores MIOLO: 4/4
Papel MIOLO: Couchê fosco 90 gramas
Acabamento: Lombada Quadrada com Cola Quente.
OBS.: 
 – O material somente poderá ser impresso após aprovação da arte final.
 – Deverá ser entregue na OPAS, juntamente com a nota fiscal 2 exemplares do material.
 – Caso o material seja entregue em outro lugar que não seja na OPAS, a nota fiscal deverá estar carimbada e atestada pela instituição que 
recebeu.

100 1. Elaborar documento técnico contendo a atualização do caderno de análise das Meningites para a nova versão do Sinan Net.

2. Elaborar documento técnico contendo a análise sobre a introdução da vacina conjugada contra meningococo C no Calendário de Vacinação da 
Criança do Ministério da Saúde.

3. Elaborar documento técnico contendo a análise sobre a introdução das vacinas conjugadas contra pneumococos no Calendário de Vacinação da 
Criança do Ministério da Saúde.

4. Elaborar documento técnico contendo uma análise do consumo de rifampicina no Brasil de 2008 e 2009, como medida de prevenção e controle 
das meningites, considerando dados constantes no Sies (Sistema de Informação de Insumos Estratégicos).

5. Elaborar documento técnico contendo a situação epidemiológica da meningite asséptica no Brasil de 2001 a 2008.

6. Elaborar documento técnico contendo revisão bibliográfica (2000 a 2008) sobre epidemiologia da meningite asséptica no Brasil e no mundo, 
com fins de ampliar os estudos da vigilância e as características da doença.

101 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação de indicadores de qualidade do sistema de vigilância epidemiológica das meningites no país, no 
período de 2006 a 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos surtos da Doença Meningocócica ocorridos no país em 2008.

102 1. Elaborar documento técnico contendo arquivo de conversão com as unidades de saúde penitenciárias e adequação dos arquivos de definição 
necessários à tabulação de dados registrados na base do Sinan Net por meio do TabWin e tabelas com notificações efetuadas pelas unidades 
penitenciárias, por agravo de notificação compulsória, segundo unidade federada e ano de notificação (2007 a 2009).

2. Elaborar documento técnico contendo desenvolvimento de programa com comandos SQL para identificar as seguintes inconsistências 
relacionadas às notificações de tuberculose e hanseníase nas bases federal, estadual e municipal: (i) – registros com duplicidade persistente (um 
para Hanseníase e um para Tuberculose); (ii) – registros com campos de acompanhamento dos casos de tuberculose e hanseníase em branco ou 
com dados diferentes de registros não vinculados; (iii) – registros com campos de acompanhamento dos casos de tuberculose e de hanseníase 
em branco ou com dados diferentes de registros vinculados; (iv) – situação de encerramento dos agravos crônicos; Resultados e análises das 
inconsistências encontradas na base nacional de dados no Sinan Net, segundo unidade federada notificante e ano de notificação.

3. Elaborar documento técnico contendo desenvolvimento de programa com comandos SQL para identificar as seguintes inconsistências 
relacionadas às notificações nas bases federal, estadual e municipal: (i) – registros faltantes nas bases superiores segundo lote de arquivo 
de transferência; (ii) – registros com caracteres especiais; (iii) registros com campos chave ou de preenchimento obrigatório em branco; (iv) 
notificações órfãs (notificação sem investigação entre agravos notificados como confirmados e investigação se notificação); Resultados e análises 
das inconsistências encontradas na base nacional de dados no Sinan Net, segundo agravo, unidade federada notificante e ano de notificação.

103 1. Elaborar plano de cobertura jornalística em torno das ações do Ministério da Saúde/Saúde junto Campanha de Vacinação contra a Rubéola, 
que será realizada entre 9 de agosto e 13 de setembro de 2008, em todo o Brasil. O objetivo é levantar e organizar os veículos – alvos para 
divulgar a Campanha. Dessa forma, será possível definir que estratégia de mídia utilizar, como os veículos ao quais os diferentes componentes do 
press-kit jornalístico serão direcionados, que veículos serão contatados para oferecimento de pautas, que técnicos serão indicados para falar pelo 
Ministério e também a cobertura fotográfica e de vídeo.

2. Elaborar press-kit para diferentes mídias em torno da 8ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças (Expoepi), que o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, realizará de 05 a 07 de novembro de 
2008, em Brasília. A 8ª Espoepi visa divulgar e premiar os serviços de saúde do país que se destacaram nessas áreas, até o ano de 2007, pelos 
resultados alcançados em atividades relevantes para a saúde pública; também contará com oficinas de trabalho, mesas redondas, palestras e 
conferências.

3. Elaborar Mailling Jornalístico. O objetivo é organizar documento atualizado contendo contatos com a mídia externa, agrupando-os por: Veículo, 
Nome, Editora, Fone/Fax e E-mail; O Mailling é uma lista de endereços de destinatários aos quais são enviados comunicados, notas, credenciais 
ou brindes com o propósito de incentivar a publicação de determinada informação.
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104 1. Estruturação do documento Tratamento profilático anti-rábico humano com a vacina de cultivo celular – Esquema, para fins de capacitação e 
atualização dos profissionais do SUS nos procedimentos de controle e prevenção do agravo.

2. Estruturação do documento Como ajudar no controle da hanseníase?, para fins de capacitação e atualização dos profissionais do SUS nos 
procedimentos de controle e prevenção do agravo.

3. Estruturação do documento Relatório de Avaliação da Pactuação Unificada de Indicadores 2007, para fins de informação e atualização dos 
gestores do SUS nos resultados e indicadores do Pacto pela Saúde.

4. Estruturação do documento Política nacional de promoção da saúde – 3a edição, para fins de capacitação e atualização dos profissionais do SUS 
nos procedimentos de controle e prevenção relacionados ao tema.

5. Estruturação do documento Manual de vigilância da leishmaniose tegumentar americana – 2a edição, para fins de capacitação e atualização dos 
profissionais do SUS nos procedimentos de controle e prevenção do agravo.

6. Estruturação do documento Brasil livre da rubéola – Campanha nacional de vacinação para eliminação da rubéola, Brasil, 2008 – Relatório, para 
fins de informação e atualização dos gestores do SUS nos resultados da ação.

105 1. Elaboração do documento técnico contendo estruturação do: “Manual de Diagnóstico Laboratorial de Malária – 2ª Edição”. As informações 
serão apresentadas de forma objetiva, com a organização de gráficos, mapas e tabelas, quando necessário.

106 1. Elaborar documento técnico contendo estruturação do documento: ‘’Guia de Vigilância Epidemiológica e Eliminação da Filariose Linfática’’. As 
informações serão apresentadas de forma objetiva, com a organização de gráficos, mapas e tabelas.

2. Elaborar documento técnico contendo estruturação do documento: ‘’Comunicação Eficaz com a Mídia Durante Emergências de Saúde Pública’’. 
As informações serão apresentadas de forma objetiva, com a organização de gráficos, mapas e tabelas.

107 1. Documento técnico de avaliação da implantação da metodologia para gestão local e monitoramento da disponibilidade de medicamentos, 
insumos e da supervisão do cumprimento das diretrizes oficiais de diagnóstico, tratamento e vigilância da malária em Boa Vista, capital do 
estado de Roraima.

2. Documento técnico de avaliação da implantação da metodologia para gestão local e monitoramento da disponibilidade de medicamentos, 
insumos e da supervisão do cumprimento das diretrizes oficiais de diagnóstico, tratamento e vigilância da malária em Porto Velho, capital do 
estado de Rondônia.

3. Documento técnico de análise baseado em evidências epidemiológicas, da proposta de investimento em equipamentos, transporte, recursos 
humanos e insumos estratégicos existentes e necessários para a prevenção e o controle da malária no município de Bonfim, fronteira do Brasil 
com a Guiana no estado de Roraima.

4. Documento técnico de análise baseado em evidências epidemiológicas, da proposta de investimento em equipamentos, transporte, recursos 
humanos e insumos estratégicos existentes e necessários para a prevenção e o controle da malária no município de Pacaraima, fronteira do Brasil 
do Brasil com a Venezuela no estado de Roraima.

5. Documento técnico de análise baseado em evidências epidemiológicas, da proposta de investimento em equipamentos, transporte, recursos 
humanos e insumos estratégicos existentes e necessários para a prevenção e o controle da malária no município de Cantá, no estado de 
Roraima.

6. Documento técnico de análise baseado em evidências epidemiológicas, da proposta de investimento em equipamentos, transporte, recursos 
humanos e insumos estratégicos existentes e necessários para a prevenção e o controle da malária no município de Rorainópolis, no estado de 
Roraima

108 1. Elaborar documento técnico de análise referente ao controle de qualidade do diagnóstico de malária no município de Mucajaí no estado de 
Roraima. 

2. Elaborar documento técnico descrevendo possíveis obstáculos à instituição do tratamento para malária por Plasmodium falciparum, com a 
associação de Artemeter e Lumefrantrina, na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. 

109 1. Elaboração de documento técnico contendo relatório do quantitativo de saída de kits, em número e valor, do Centro Nacional de Distribuição e 
Armazenamento de Insumos para os estados da Região Norte, no período de 2005 a 2008, para o diagnóstico das hepatites virais.

2. Elaboração de documento técnico contendo relatório do quantitativo de saída de kits, em número e valor, do Centro Nacional de Distribuição e 
Armazenamento de Insumos para os estados da Região Nordeste, no período de 2005 a 2008, para o diagnóstico das hepatites virais.

3. Elaboração de documento técnico contendo relatório de produção ambulatorial dos SUS para os estados da Região Centro-Oeste, no período de 
2005 a 2008, dos marcadores de Triagem para o diagnóstico das hepatites virais B e C.

4. Elaboração de documento técnico contendo relatório de produção ambulatorial dos SUS para os estados da Região Sudeste, no período de 2005 
a 2008, dos marcadores de Triagem para o diagnóstico das hepatites virais B e C.

5. Elaboração de documento técnico contendo relatório de produção ambulatorial dos SUS para os estados da Região Sul, no período de 2005 a 
2008, dos marcadores de Triagem para o diagnóstico das hepatites virais B e C.

6. Elaboração de documento técnico contendo relatório de produção ambulatorial dos SUS para os estados da Região Norte, no período de 2005 a 
2008, dos marcadores de Triagem para o diagnóstico das hepatites virais B e C.

110 1. Elaborar documento técnico contendo relatório da programação das atividades e do quantitativo do repasse de recurso do Ministério da Saúde 
aos estados da Região Sul no período de 2005, 2006 e 2007 para o diagnóstico das hepatites virais.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório da programação das necessidades e do quantitativo de saída de kits em número e valor do 
Centro Nacional de Distribuição e Armazenamento de Insumos para os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, no período de 2005 a 
2008 para o diagnóstico das hepatites virais.
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111 1. Documento técnico contendo o planejamento para a realização da 9ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, 
Prevenção e Controle de Doenças – Expoepi.

2. Documento contendo a grade de programação que norteará a 9ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção 
e Controle de Doenças – Expoepi.

3. Documento técnico contendo a apresentação das peças de comunicação para a identidade visual utilizadas durante a 9ª Mostra Nacional de 
Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças – Expoepi.

4. Documento técnico contendo a análise do plano de comunicação difundido durante a realização da 9ª Mostra Nacional de Experiências Bem-
Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças – Expoepi.

5. Documento técnico contendo a apresentação do relatório da 9ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças – Expoepi, apresentando os resultados alcançados – versão preliminar.

6. Documento técnico contendo o relatório da 9ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Doenças – Expoepi, apresentando os resultados alcançados – versão final.

112 1. Documento técnico contendo diretrizes abordadas para o plano de comunicação com foco nas estratégias institucionais discutidas e 
aprovadas durante a realização do “III Fórum de Parceiros Stop TB”, composto de identificação do público alvo, determinação dos objetivos 
de comunicação, elaboração da mensagem, seleção dos meios de comunicação, medição dos resultados do sistema de comunicação – versão 
preliminar.

2. Documento técnico, ajustado e consolidado, após considerações da coordenação da SVS, responsável pela atividade, com a chancela da mesma, 
contendo diretrizes abordadas para o plano de comunicação com foco nas estratégias institucionais das no “III Fórum de Parceiros Stop TB”, 
composto de identificação do público alvo, determinação dos objetivos de comunicação, elaboração da mensagem, seleção dos meios de 
comunicação, medição dos resultados do sistema de comunicação – versão final.

113 1. Documento técnico contendo análise do banco de dados do SIM (Sistema de Informação de Mortalidade) no período de 1975-2002 utilizando a 
9ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID) [1979-1995] e a 10ª Revisão da CID [1996-2002].

2. Documento técnico contendo resultado das discussões sobre poluição atmosférica, efeitos respiratórios e outros efeitos, realizados no 2º 
Workshop Internacional sobre os Avanços no Uso de Biomarcadores no Contexto da Saúde Ambiental em Crianças, com o objetivo de se 
apropriar das técnicas e conhecimentos relatados para o fortalecimento da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada a poluentes atmosféricos.

114 1. Elaborar documento técnico contendo proposta do Procedimento Operacional Padrão – POP para as Centrais Estaduais e Regionais de Rede de 
Frio.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta do Procedimento Operacional Padrão – POP para a preparação de transporte de 
imunobiológicos.

3. Elaborar documento técnico contendo proposta do Procedimento Operacional Padrão – POP para a sala de vacina; revisão do capítulo sobre 
Rede de Frio constante do Manual de Procedimentos de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações.

4. Elaborar documento técnico contendo proposta de revisão do capítulo sobre Rede de Frio constante do Manual de Procedimentos de Vacinação 
do Programa Nacional de Imunizações.

5. Elaborar documento técnico contendo proposta de adesivo sobre organização dos refrigeradores domésticos para a sala de vacina.

6. Elaborar documento técnico contendo proposta de organização do capítulo referente às câmaras frigoríficas para imunobiológicos.

115 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de plano estratégico para a gestão da Rede de Frio no país.

116 1. Elaboração de documento instrutivo para subsidiar os profissionais médicos da Funasa, indicados para atuarem como peritos em ações judiciais 
por alegação de intoxicação/contaminação ocupacional.

2. Produzir documento técnico instrutivo, para a atuação dos profissionais de saúde não médico como assistente em ações judiciais contra a 
Funasa, relacionadas à alegação de intoxicação ocupacional em todo território nacional e de acompanhamento de perícias médicas judiciais. 

3. Documento técnico contendo avaliação clínica toxicológica dos servidores que atuaram no combate e controle de vetores, segundo o protocolo 
do Grupo de Técnico de Trabalho em Toxicologia instituído em 2001 e, análise individual e respectivo parecer em novos exames toxicológicos de 
servidores que atuaram e/ou desenvolvem controle vetorial.

4. Produzir relatório técnico de organização e participação como instrutor de duas oficinas relacionadas à saúde do trabalhador e de segurança 
química em controle vetorial em local e data a serem definidos pela Funasa. 

5. Produzir relatório contendo registro do suporte técnico prestado ao Serviço de Assistência Integral ao Servidor – Seais da Funasa e às 
Coordenações Regionais da Funasa – Core, em questões relacionadas à toxicologia ocupacional, com o fim de instruir processos judiciais contra 
a Fundação Nacional de Saúde.

6. Produzir relatório contendo os pareceres emitidos em processos judiciais de alegação de contaminação/intoxicação ocupacional, por produtos 
utilizados em controle vetorial, em tramitação na Funasa.
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117 1. Documento técnico contendo descritivo de kits diagnósticos adquiridos no mercado internacional em 2007, relacionando o nome de cada 
produto, finalidade e uso, laboratório provedor; custo da mercadoria, frete e seguro estimados, entre outras informações relevantes relacionadas 
à aquisição do insumo em 2007.

2. Documento técnico contendo análise dos recursos do Ministério da Saúde destinados à aquisição de kits diagnósticos, adquiridos no mercado 
internacional em 2007, por meio de cooperação técnica com organismos internacionais, detalhando preço unitário e gasto total por kit.

3. Documento contendo análise da distribuição para os estados, de kits diagnósticos adquiridos no mercado internacional em 2007, utilizando 
como recurso o Sies – Sistema de Informações de Insumos Estratégicos.

4. Documento técnico contendo análise dos informes sobre medicamentos adquiridos no mercado internacional em 2007, relacionando o nome dos 
produtos e respectiva utilização; laboratório fornecedor; custo da mercadoria, frete e seguro efetivamente pago, bem como demais informações 
financeiras pertinentes à importação e desembaraço aduaneiro de insumos com quantitativos e valores gastos com medicamentos no ano de 
2007.

5. Documento técnico contendo análise dos informes sobre os procedimentos operacionais padrão do processo de aquisição de medicamentos para 
o Programa Nacional de Controle da Tuberculose – PNCT, a fim de fortalecer e implementar políticas e planos de ações.

6. Documento técnico contendo análise dos informes sobre os procedimentos operacionais padrão ao processo para aquisição de medicamentos 
para o Programa de Hanseníase, considerando a necessidade da quantificação dos insumos a serem adquiridos para o Plano estratégico Nacional 
de Eliminação da Hanseníase lançado pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS.

118 1. Elaborar documentos técnicos descritivo de aquisição dos inseticidas adquiridos pela SVS-MS para controle de doenças transmitidas por vetores 
(malaria, dengue, leishmanioses) no mercado internacional em 2008, relacionando nome do produto, quantidade, preço unitário e total por 
inseticida.

2. Elaborar documento técnico referente à informação de inseticidas no ano de 2006, detalhando destinos técnicos assim como gastos por 
laboratório fornecedor, país de origem do inseticida, data de ordem de compra, número da PO referente à compra e data de chegada da 
mercadoria no Brasil, número da declaração de importação e prestação de gastos em valores FOB, frete e seguro

119 1. Documento técnico contendo fluxos para o desenvolvimento e acompanhamento das pesquisas da Diretoria da Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador.

2. Documento técnico contendo os formulários do V Inventário Nacional de VSA-2008 com informações sobre a estruturação da vigilância em 
saúde ambiental nos estados capitais, no ano de 2008.

120 1. Elaborar documento técnico contendo análise do Seminário Macrorregional Sudeste de Avaliação da Implementação do Decreto nº 5.440/2005.

2. Elaborar documento técnico contendo análise do Seminário Macrorregional Centro-Oeste/Norte de Avaliação da Implementação do Decreto nº 
5.440/2005.

121 1. Documento técnico contendo os dados e indicadores selecionados e suas respectivas fichas técnicas do informativo: “Vigilância em Saúde 
Ambiental: Dados e Indicadores Selecionados – 2008”.

2. Relatório técnico contendo análise da situação dos dados e indicadores do informativo: “Vigilância em Saúde Ambiental: Dados e Indicadores 
Selecionados – 2008”.

3. Relatório técnico contendo análise das informações disponibilizadas no Sistema de Informações Ambientais integrado a Saúde Ambiental – 
Sisam desenvolvido em parceria entre o INPE e a Fiocruz.

122 1. Documento contendo orientações para os peritos dos serviços de saúde dos servidores públicos civis federais quanto a hanseníase.

2. Documento contendo orientações para os peritos do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) quanto a hanseníase.

3. Documento contendo descrição da estrutura física e equipamentos existentes e necessários das unidades de reabilitação em hanseníase. 

123 1. Elaborar documento contendo análise referente aos desembaraços realizados dos Inseticidas, relacionando a quantidade importada, os preços 
unitários e totais, os valores de frete e seguro, referente aos anos de 2006-2007.

2. Elaborar documento contendo análise dos valores gastos com as liberações aduaneiras dos Inseticidas (registro das Declarações de Importação, 
pagamento de capatazia e armazenagem), as taxas de embarque cobradas pelas Cias. Marítimas (desconsolidação e delivery fee) e o volume em 
container/Kg.

124 1. Documento técnico contendo relatório de Gestão das atividades da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à Qualidade do Ar – Vigiar, em 
2008.

2. Documento técnico contendo Plano de Trabalho do grupo instituído pela portaria SVS número 118 para avaliação dos custos dos danos a saúde 
das populações expostas aos poluentes atmosféricos, notadamente a queima do combustível de origem fóssil óleo diesel, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde.

125 1. Documento técnico contendo análise dos dados do relatório de acompanhamento das ações do Vigisolo na PAVS 2008, dos estados de Alagoas, 
Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.

2. Documento técnico contendo análise dos dados do relatório de acompanhamento das ações do Vigisolo na PAVS 2008, nos estados de 
Rondônia, Roraima e Acre.

3. Documento técnico contendo análise dos dados do relatório de acompanhamento das ações do Vigisolo na PAVS 2008, dos estados do 
Amazonas, Amapá e Tocantins.
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126 1. Elaborar documento técnico contendo alterações da metodologia a ser adotada na análise do processo de aquisição de seringas e agulhas para 
o Programa Nacional de Imunizações – PNI, envolvendo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde.

2. Elaborar documento técnico contendo análise da série histórica de distribuição da vacina rotavírus, apontando o comportamento a partir da sua 
implantação no calendário básico da criança até o ano 2008.

3. Elaborar documento técnico contendo análise comparativa da distribuição das vacinas do calendário básico da criança, considerando a 
solicitação anual do estado e a distribuição realizada pelo Ministério da Saúde no ano de 2008.

4. Elaborar documento técnico contendo análise comparativa da distribuição da vacina contra Hepatite B, considerando a solicitação anual do 
estado e a distribuição realizada pelo Ministério da Saúde no ano de 2008.

5. Elaborar documento técnico analítico da vacina contra Hepatite B, considerando distribuição e doses aplicadas.

6. Elaborar documento técnico contendo análise comparativa da distribuição da vacina DTP, considerando a solicitação anual do estado e a 
distribuição realizada pelo Ministério da Saúde no ano de 2008.

127 1. Documento técnico contendo avaliação do histórico de aquisição de medicamentos dos laboratórios nacionais no período de 2007 a 2008, para 
o Programa Nacional de Controle da AIDS, conforme demanda da área técnica, relacionando clara e uniformemente a denominação de cada 
produto e respectivos quantitativos, laboratório fornecedor, dosagem de fornecimento, e demais dados e informações substanciais para a tomada 
de decisão.

2. Documento contendo avaliação do histórico de aquisição de medicamentos dos laboratórios nacionais no período de 2007 a 2008, para o 
Programa Nacional de Controle da Malária, conforme demanda da área técnica, relacionando clara e uniformemente a denominação de cada 
produto e respectivos quantitativos, laboratório fornecedor, dosagem de fornecimento, e demais dados e informações substanciais para a tomada 
de decisão

3. Documento contendo avaliação do histórico de aquisição de medicamentos dos laboratórios nacionais no período de 2007 a 2008, para o 
Programa Nacional do Controle da Leishmaniose, conforme demanda da área técnica, relacionando clara e uniformemente a denominação de 
cada produto e respectivos quantitativos, laboratório fornecedor, dosagem de fornecimento, e demais dados e informações substanciais para a 
tomada de decisão.

4. Documento contendo avaliação do histórico de aquisição de medicamentos dos laboratórios nacionais no período de 2007 a 2008, para o 
Programa Nacional da Doença de Chagas, conforme demanda da área técnica, relacionando clara e uniformemente a denominação de cada 
produto e respectivos quantitativos, laboratório fornecedor, dosagem de fornecimento, e demais dados e informações substanciais para a tomada 
de decisão.

5. Formulação e elaboração de documento técnico contendo os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para as áreas de Aquisição e Distribuição 
de Medicamentos, realizadas por meio de Convênios e ouContratos Nacionais relativos à tracoma, esquistossomose, meningite, peste, filariose, 
doença de chagas e influenza. 

6. Documento Técnico contendo Análise técnica do fluxo de aquisição de insumos estratégicos (medicamentos e praguicidas), utilizado pelo 
Ministério da Saúde no ano de 2008.

128 1. Documento Técnico contendo Análise técnica do fluxo de aquisição de insumos estratégicos (medicamentos e preguicidas), utilizado pelo 
Ministério da Saúde no ano de 2007, apontando, caso sejam identificados, os pontos necessários à realização de ajustes, bem como subsidiary a 
elaboração de proposta de padronização desse fluxo.

2. Documento Técnico contendo proposta de Procedimentos operacionais padrão (POP’s) para as áreas de Aquisição e Distruição de Medicamentos, 
realizadas por meio de Convênios e ouContratos Nacionais relativos à leishmaniose, tracoma, esquistossomose, meningite, peste, filariose, 
doença de chagas e influenza, no âmbito do Serviço de Armazenagem e Distribuição de Medicamentos do Ministério da Saúde (Seame)

129 1. Documento contendo análise jurídica das razões da suspensão judicial da Portaria nº. 1.851/MS que institui a vigilância em saúde do amianto e 
versão preliminar de ato normativo do Ministério da Saúde que atenda as demandas da área para o sistema de vigilância em saúde do amianto.

2. Documento contendo a ementa de Curso de Direito Ambiental no Sistema Único de Saúde, com ênfase na saúde ambiental e saúde do trabalhador 
visando possibilitar maior comprometimento e eficiência na atuação dos técnicos e gestores da vigilância em saúde ambiental, considerando o perfil 
do público envolvido, metodologia pedagógica, número de técnicos a serem capacitados, bem como objetivos a serem alcançados.

130 1. Elaborar documento técnico contendo a proposta metodológica e instrumental a ser utilizado, tendo em vista o desenvolvimento de processo de 
reestruturação/reorganização da CGLAB.

2. Elaborar documento técnico contendo o resultado parcial do processo desenvolvido no âmbito da CGLAB tendo em vista sua reorganização/
reestruturação, especificando competências/atribuições, processo de trabalho e missão das áreas específicas trabalhadas.

3. Elaborar documento técnico contendo resultado final do processo de reestruturação/reorganização da CGLAB, especificando competências/
atribuições, processo de trabalho e missão, considerando o conjunto da Coordenação-Geral e incluindo proposta dos próximos passos a serem 
desenvolvidos para consolidar o processo.

131 1. Documento contendo análise jurídica das razões da suspensão judicial da Portaria n.º 1.851/MS que institui a vigilância em saúde do amianto e 
versão preliminar de ato normativo do Ministério da Saúde que atenda as demandas da área para o sistema de vigilância em saúde do amianto.

2. Documento contendo a emenda de Curso de Direito Ambiental no Sistema Único de Saúde, com ênfase na saúde ambiental e saúde do 
trabalhador visando possibilitar maior eficácia e comprometimento na atuação dos técnicos e gestores da vigilância em saúde ambiental, 
considerando o perfil do público envolvido, metodologia pedagógica, número de técnicos a serem capacitados, bem como objetivos a serem 
alcançados.

3. Documento contendo o levantamento do arcabouço normativo (normas legais e infralegais) atinentes à saúde ambiental em nível federal e 
estadual para os seguintes Estados: Rio de Janeiro (RJ); São Paulo (SP); Minas Gerais (MG); Rio Grande do Sul (RS); Paraná (PR); Santa Catarina 
(SC); Bahia (BA); e, Distrito Federal (DF). O presente levantamento servirá de subsídio a um estudo posterior que terá por objetivo confrontar o 
sistema normativo federal, com a estadual e municipal, analisando eventuais lacunas e sobreposições.
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132 1. Documento técnico contendo análise da situação atual e indicadores de impacto para o controle da malária nos estados do Acre, Amapá e 
Tocantins. 

2. Documento técnico contendo análise da situação atual e indicadores de impacto para o controle da malária nos estados do Mato Grosso, 
Amazonas e Rondônia. 

3. Documento técnico contendo análise da situação atual e indicadores de impacto para o controle da malária nos estados de Roraima, Pará e 
Maranhão. 

4. Documento técnico contendo análise da metodologia de supervisão e gestão de insumos para o diagnóstico e tratamento da nos Postos de 
Notificação, no estado de Roraima. 

5. Documento técnico contendo análise da metodologia de supervisão e gestão de insumos para o diagnóstico e tratamento da nos Postos de 
Notificação, no estado do Acre. 

6. Documento técnico contendo análise da metodologia de supervisão e gestão de insumos para o diagnóstico e tratamento da nos Postos de 
Notificação, no estado do Amazonas. 

133 1. Documento técnico contendo relatório de acompanhamento de metodologia de supervisão e gestão de insumos para o diagnóstico e tratamento 
de Malária nos Postos de Notificação, no estado do Amapá.

2. Documento técnico contendo informe epidemiológico da malária referente ao ano de 2008.

134 1. Elaborar documento técnico contendo “Descrição e caracterização dos principais gêneros e espécies de artrópodes com potencial de transmissão 
de diferentes arbovirus no Brasil”.

2. Elaborar documento técnico contendo “Descrição e caracterização dos métodos usuais e alternativos para levantamentos qualitativos e 
quantitativos de fauna entomológica na transmissão de arbovírus no Brasil”.

3. Elaborar documento técnico contendo “Proposta de estudo piloto para levantamento qualitativo e quantitativo de fauna entomológica e para 
pesquisa viral em áreas de interesse e importância relevante para a vigilância de arboviroses, com ênfase para o risco de transmissão da febre 
amarela no Brasil”.

135 1. Documento técnico contendo marcos conceituais, aspectos clínicos e laboratoriais e aspectos epidemiológicos dos acidentes por serpentes 
relativos ao ano de 2008 no Brasil.

2. Documento técnico contendo marcos conceituais, aspectos clínicos e laboratoriais e aspectos epidemiológicos dos acidentes por aranhas 
relativos ao ano de 2008 no Brasil.

3. Documento técnico contendo marcos conceituais, aspectos clínicos e laboratoriais e aspectos epidemiológicos dos acidentes por escorpião e 
acidentes por Lonomia relativos ao ano de 2008 no Brasil.

136 1. Documento técnico contendo avaliação do banco de dados do Sinan do ano de 2007 relacionada a acidentes por abelha na Região Sudeste:

2. Documento técnico contendo avaliação do banco de dados do Sinan do ano de 2007 relacionada a acidentes por abelha na Região Sul.

137 1. Documento técnico contendo análise do cumprimento das normas terapêuticas de malária no Estado do Pará, em 2008, utilizando como 
ferramenta o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária (Sivep_malária)

2. Documento técnico contendo análise do cumprimento das normas terapêuticas de malária no Estado do Acre, em 2008, utilizando como 
ferramentas o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária (Sivep_malária)

3. Documento técnico contendo análise do cumprimento das normas terapêuticas de malária no Estado do Amapá, em 2008, utilizando como 
ferramenta o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária (Sivep_malária)

4. Documento técnico contendo análise do cumprimento das normas terapêuticas de malária no Estado de Roraima, em 2008, utilizando como 
ferramenta o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária (Sivep_malária)

5. Documento técnico contendo análise do cumprimento das normas terapêuticas de malária no Estado do Maranhão, em 2008, utilizando como 
ferramenta o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária (Sivep_malária)

6. Documento técnico contendo análise do cumprimento das normas terapêuticas de malária no Estado do Mato Grosso, em 2008, utilizando como 
ferramenta o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária (Sivep_malária)

138 1. Elaborar documento técnico contendo as estratégias e o protocolo de implantação das Unidades Sentinelas para os casos de Síndrome da 
Rubéola Congênita no estado do Ceará, em 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação da completitude dos dados do Banco do Sinan/Síndrome da Rubéola Congênita, Ceará, 2008.

3. Elaborar documento técnico contendo o acompanhamento das gestantes vacinadas inadvertidamente (GVI) contra Rubéola em 2008, no 1º 
semestre de 2009, no estado do Ceará.

139 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação dos resultados da Campanha de Vacinação contra a Rubéola no período de agosto a 
dezembro 2008, nos municípios e estado, comparando com a incidência da rubéola nos mesmos grupos etários e por sexo no Estado do Ceará 
no ano de 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo a avaliação do banco de dados sobre as gestantes vacinadas inadvertidamente contra a rubéola durante a 
Campanha de Vacinação em 2008, no Estado do Ceará.

140 1. Documento técnico contendo a Cartilha de atuação do profissional de saúde nas escolas no âmbito da promoção da saúde – práticas corporais/
atividade física.

2. Documento técnico contendo a avaliação do questionário aplicado pela CGDANT utilizando o sistema FormSUS, junto aos entes federados 
financiados pelo Edital nº 2 de 14 de setembro de 2007
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141 1. Analisar e avaliar demanda dos Agentes Locais de Vigilância em Saúde que atuam em trabalhos de campo desenvolvendo ações de promoção da 
saúde e controle das endemias – não capacitados pelo Programa.

2. Analisar e avaliar impactos apresentados pelas ações do Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde – Proformar numa 
perspectiva de transformações das atividades desenvolvidas pelos agentes de Vigilância Sanitária a fim de contribuir para melhorar os riscos de 
doenças e as condições de saúde das populações.

3. Analisar metodologia de pesquisa qualitativa e quantitativa que permitem avaliar e classificar os melhores trabalhos e planos de ação 
desenvolvidos por alunos do Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde – Proformar, com o objetivo de divulgar em 
exposição como forma de ampliar e potencializar as ações de intervenção pretendidas pelos agentes.

142 1. Elaborar documento técnico contendo levantamento de equipamentos, que estruturam os Núcleos de Apoio à Docência – NAD, existentes nos 
Estados, com vistas à realização de um diagnóstico geral das condições de cada NAD, para realização de novas capacitações de Agentes de 
Saúde.

2. Elaborar documento técnico contendo análise do levantamento de equipamentos/estrutura disponível no Núcleos de Apoio à Docência – NAD, 
indicando, de acordo com as diretrizes de capacitação do Proformar, as necessidades de adequação desses Núcleos, condizentes com as 
reformulações didático-pedagógicas adotadas no processo ensino-aprendizagem.

143 1. Documento técnico contendo a análise descritiva das metas relativas ao Programa Nacional de Controle da Malária – PNCM/Devep contidas nos 
instrumentos de planejamento vigentes, dando especial ênfase aos compromissos firmados no Mais Saúde, considerando os resultados parciais 
do monitoramento no decorrer do primeiro semestre do ano de 2008. 

2. Documento técnico contendo a análise descritiva das metas relativas ao Programa Nacional de Controle da Malária-PNCM/Devep contidas nos 
instrumentos de planejamento vigentes, dando especial ênfase aos compromissos firmados no Mais Saúde, considerando os resultados parciais 
do monitoramento no decorrer do segundo semestre do ano de 2008.

3. Documento técnico contendo análise descritiva da proposta de capacitações relativas ao Programa Nacional de Controle da Malária – PNCM, 
programadas e realizadas durante o exercício de 2008, avaliando a contribuição das mesmas para o alcance dos compromissos firmados no Mais 
Saúde para uso exclusivo no Programa de Controle de Malária.

144 1. Elaborar documento técnico contendo o levantamento, revisão e avaliação dos requerimentos míninos para a graduação no EpiSUS vigentes 
no período de 2000 a 2008, para os treinandos do primeiro ano do EpiSUS, acompanhado de justificativa, objetivos (geral e específicos), 
metodologia utilizada, bem como os resultados alcançados, discussão, conclusão e recomendações de ajustes, descrito de forma narrativa numa 
abordagem que envolva os aspectos técnicos, estratégicos e administrativos.

2. Elaborar documento técnico contendo o levantamento, revisão e avaliação dos requerimentos míninos para a graduação no EpiSUS vigentes 
no período de 2000 a 2008, para os treinandos do segundo ano do EpiSUS, acompanhado de justificativa, objetivos (geral e específicos), 
metodologia utilizada, bem como os resultados alcançados, discussão, conclusão e recomendações de ajustes, descrito de forma narrativa numa 
abordagem que envolva os aspectos técnicos, estratégicos e administrativos.

3. Elaborar documento técnico contendo as alterações dos requerimentos mínimos para serem aplicadas nas próximas turmas do EpiSUS, 
acompanhado de justificativa, objetivos (geral e específicos), metodologia utilizada, bem como os resultados alcançados, discussão, conclusão e 
recomendações de ajustes, descrito de forma narrativa numa abordagem que envolva os aspectos técnicos, estratégicos e administrativos.

145 1. Elaborar documento contendo avaliação das ações laboratoriais voltadas aos diagnósticos de Peste, realizadas em 2008 pelas unidades Sislab 
da área de ocorrência do agravo, sob coordenação e supervisão da CGLAB/SVS/MS, como o objetivo de subsidiar o assessoramento técnico e a 
correção de possíveis inadequações no processo diagnóstico realizado.

2. Elaborar documento contendo avaliação das ações laboratoriais voltadas aos diagnósticos de Rickettsioses, realizadas em 2008 pelas unidades 
Sislab da área de ocorrência do agravo, sob coordenação e supervisão da CGLAB/SVS/MS, como o objetivo de subsidiar o assessoramento 
técnico e a correção de possíveis inadequações no processo diagnóstico realizado.

146 1. Elaborar documento técnico contendo análise situacional da atuação dos Agentes Indígenas de Saúde junto aos Distritos Sanitários Indígenas 
das regiões Norte e Centro-Oeste, subsídio à avaliação de indicadores do Projeto

2. Elaborar documento técnico contendo análise situacional da atuação dos Agentes Indígenas de Saúde junto aos Distritos Sanitários Indígenas 
das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, subsídio à avaliação de indicadores do Projeto.

3. Elaborar documento técnico contendo a consolidação e análise dos resultados da formação e atuação dos Agentes de Saúde Indígena e sua 
contribuição à melhoria da saúde indígena.

147 1. Elaborar documento técnico contendo a revisão da 4ª versão do Plano brasileiro de preparação para o enfrentamento de uma pandemia de 
influenza para validação no Grupo executivo Interministerial.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de ensino a distância para profissionais de saúde da vigilância epidemiológica da influenza, dos 
laboratórios e dos hospitais de referência frente a influenza sazonal e por novo subtipo viral.

3. Elaborar documento técnico contendo proposta das Unidades Federadas para aprimoramento dos Planos Estaduais de preparação para o 
enfrentamento de uma pandemia de influenza.

4. Elaborar documento técnico contendo proposta de simulado para avaliação do plano de preparação para o enfrentamento de uma pandemia de 
influenza.

5. Elaborar documento técnico contendo proposta de simulado para avaliação do plano de preparação para o enfrentamento de uma pandemia de 
influenza em instituições brasileiras que oferecem serviços essenciais à população.

6. Elaborar documento técnico contendo revisão do instrumento de avaliação dos Planos estaduais de preparação para o enfrentamento de uma 
pandemia de influenza.
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148 1. Documento técnico contendo proposta de protocolo de investigação de surto de influenza e de doença respiratória aguda.

2. Documento técnico contendo proposta de treinamento sobre investigação de surto de influenza e de doença respiratória aguda aos profissionais 
de saúde envolvidos na vigilância epidemiológica, laboratório e assistência aos casos.

3. Documento técnico contendo a descrição das ações envolvidas no processo de implantação da vigilância de infecção respiratória aguda grave.

4. Documento técnico contendo uma proposta de roteiro de análise de dados secundários do SIH/SUS e SIM.

5. Documento técnico contendo análise da morbidade hospitalar por causas relacionadas à influenza. Brasil e regiões, no período 2000 – 2009.

6. Documento técnico contendo análise do banco de dados da vigilância epidemiológica da infecção respiratória aguda grave no Brasil desde a sua 
implantação.

149 1. Documento contendo análise dos indicadores das ações constantes do Projeto de Implementação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 
– VigiSUS II, encaminhado pelas Secretarias Estaduais de Saúde da Região Nordeste: Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, referente ao 
exercício de 2007.

2. Documento contendo análise dos indicadores das ações constantes do Projeto de Implementação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde – 
VigiSUS II, encaminhado pelas Secretarias Estaduais de Saúde da Região Sul, referente ao exercício de 2007.

3. Documento contendo análise dos indicadores das ações constantes do Projeto de Implementação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde – 
VigiSUS II, encaminhado pelas Secretarias Estaduais de Saúde da Região Sudeste: São Paulo e Minas Gerais, referente ao exercício de 2007.

4. Documento contendo análise dos indicadores das ações constantes do Projeto de Implementação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde – 
VigiSUS II, encaminhado pelas Secretarias Estaduais de Saúde da Região Sudeste: Espírito Santo e Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2007.

5. Documento contendo análise dos indicadores das ações constantes do Projeto de Implementação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde – 
VigiSUS II, encaminhado pelas Secretarias Estaduais de Saúde da Região Centro-Oeste, referente ao 1º semestre de 2008.

6. Documento contendo análise dos indicadores das ações constantes do Projeto de Implementação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde – 
VigiSUS II, encaminhado pelas Secretarias Estaduais de Saúde da Região Norte, referente ao 1º semestre de 2008.

150 1. Elaborar documento técnico contendo relatório de situação do controle da Malária nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão e Mato 
Grosso, sintetizando os avanços e as limitações do PNCM nesses estados em 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório de situação do controle da Malária nos estados do Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 
sintetizando os avanços e as limitações do PNCM nesses estados em 2008.

151 1. Documento técnico contendo levantamento dos artigos e matérias publicadas no boletim eletrônico semanal da Secretaria em Saúde, no mês de 
abril de 2009.

2. Documento técnico contendo levantamento dos artigos e matérias publicadas no boletim eletrônico semanal da Secretaria de Saúde, no mês de 
julho de 2009.

3. Documento técnico contendo levantamento dos artigos e matérias publicadas no boletim eletrônico semanal da Secretaria de Saúde, no mês de 
setembro de 2009.

152 1. Documento técnico contendo levantamento dos artigos e matérias publicadas no boletim eletrônico semanal da Secretaria em Saúde, no mês de 
abril de 2009.

2. Documento técnico contendo levantamento dos artigos e matérias publicadas no boletim eletrônico semanal da Secretaria de Saúde, no mês de 
julho de 2009.

3. Documento técnico contendo levantamento dos artigos e matérias publicadas no boletim eletrônico semanal das Secretaria de Saúde, no mês de 
setembro de 2009.

153 1. Elaborar documento técnico contendo levantamento dos artigos e matérias publicados no boletim eletrônico semanal da Secretaria de Vigilância 
em Saúde, no mês de janeiro de 2009.

2. Elaborar documento técnico contendo levantamento dos artigos e matérias publicados no boletim eletrônico semanal da Secretaria de Vigilância 
em Saúde, no mês de fevereiro de 2009.

154 1. Elaborar documento técnico contendo “Levantamento dos laboratórios e da capacitação existente nesses para a realização do diagnóstico 
laboratorial da hanseníase nos 27 Laboratórios Centrais de Saúde Pública – Lacen”.

2. Elaborar documento técnico contendo “Análise do levantamento da realização do diagnóstico laboratorial da hanseníase nos 27 Laboratórios 
Centrais de Saúde Pública – Lacen”.

3. Elaborar documento técnico contendo Elaboração de um protocolo para diagnóstico laboratorial em Hanseníase e protocolo para controle de 
qualidade dos exames.

155 1. Elaborar documento técnico contendo a aplicação do protocolo de validação diagnóstica nos cinco estados mais endêmicos de 1997 a 2007 e 
análise dos resultados, bem como as recomendações pertinentes às situações encontradas, visando aperfeiçoar o monitoramento de casos novos 
de Hanseníases em menores de 15 anos, no âmbito nacional.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação da implantação do protocolo de investigação em menores de 15 anos no estado do Espírito 
Santo e identificação de municípios com indicador aberrante e aplicação de protocolo de investigação.

156 1. Documento técnico contendo guia técnico para exame baciloscópico em hanseníase, incluindo capítulo com controle de qualidade.

2. Documento técnico contendo a previsão nacional de consumo dos medicamentos estratégico para o controle da hanseníase para o período 2010 
a 2014.

3. Documento técnico contendo a Consolidação da programação dos medicamentos específicos (blisteres), alternativos e dos anti-reacionais 
utilizados no tratamento da Hanseníase e dos estados reacionais no período de abril/2010 a março de 2011.
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157 1. Elaborar documento técnico contendo relatório da situação do diagnóstico e tratamento de hanseníase na capital do Estado do Mato Grosso.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório da situação do diagnóstico e tratamento de hanseníase na capital do Estado do Piauí.

158 1. Documento técnico contendo o Consenso sobre o uso de corticóide em hanseníase.

2. Documento técnico o relatório do seminário de comunicação e hanseníase com profissionais da mídia e rádios comunitárias. 

3. Documento técnico do relatório final da Reunião Anual de Hanseníase de 2009. 

159 1. Elaborar documento técnico contendo o protocolo integrado da Vigilância Epidemiológica de Enfermidade Tipo Influenza – ETI (síndrome gripal) 
com a Vigilância Hospitalar de Infecção Respiratória Aguda Grave (IRAG) para o Brasil.

160 1. Elaboração de um documento técnico contendo plano anual de trabalho para o desenvolvimento das ações de vigilância em saúde ambiental 
relacionada aos desastres de origem natural para o ano de 2009.

2. Elaboração de um documento técnico contendo as ações desenvolvidas no âmbito do Ministério da Saúde para proteger a saúde frente às 
mudanças climáticas.

161 1. Documento técnico contendo descrição e análise do monitoramento das capacitações programadas e executadas pelas áreas técnicas da 
Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS no período de 2007-2008, com sugestões para o aprimoramento do monitoramento e das capacitações.

2. Documento técnico contendo proposta inserção de um subcomponente – Formação de Recursos Humanos no Projeto Vigisus III

3. Documento técnico contendo versão final do Manual de Normas e Rotina do Processo de Análise e Editoração da revista Epidemiologia e 
Serviços de Saúde na CGDEP.

4. Documento técnico contendo a descrição e análise do Curso de Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde oferecido para profissionais da 
Região Nordeste no período 2008-2009

5. Documento técnico contendo levantamento de instrumentos técnicos utilizados para apresentação de relatórios finais de pesquisa, apresentando 
uma proposta de aprimoramento do formulário adotado pela Coordenação Geral de Desenvolvimento em Epidemiologia para a elaboração do 
Relatório Final de pesquisas em epidemiologia, financiadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS.

6. Documento técnico contendo avaliação crítica, quanto ao escopo e ao mérito científico dos artigos submetidos à publicação na Revista 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, no período de 2009 e descrição do perfil dos artigos recebidos no mesmo período, com sugestões para o 
aprimoramento da revista

162 1. Elaborar documento técnico contendo análise da execução das capacitações descentralizadas para o Subcomponente IV – Fortalecimento 
Institucional da Capacidade de Gestão em Vigilância em Saúde – Projeto VigiSUS II, para as 27 unidades federadas, no período de 2007-2008.

2. Elaborar documento contendo proposta para execução de Curso de Mestrado em Vigilância em Saúde para áreas de fronteira.

163 1. Documento técnico contendo: “Guia de condutas para assistência médica ao portador da doença de Chagas”.

2. Documento técnico contendo: “Avaliação do Plano Incremental de eliminação do Triatoma infestans no estado da Bahia” – 1ª e 2ª Etapa.

3. Documento técnico contendo: “Avaliação do Plano Incremental de eliminação do Triatoma infestans no estado da Bahia” – 3ª e 4ª Etapa.

164 1. Elaborar documento técnico contendo: manejo clínico do paciente com doença de Chagas aguda.

2. Elaborar documento técnico contendo: manejo clínico do paciente com cardiopatia chagásica crônica

165 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação do banco de dados das gestantes vacinadas inadvertidamente contra a rubéola (GVI) durante 
a Campanha de Vacinação em 2008, no estado de Roraima. 

2. Elaborar documento técnico contendo a avaliação do impacto da vacinação contra a rubéola para a faixa etária de 20 a 39 anos de idade após a 
Campanha de Vacinação contra a Rubéola no estado de Roraima.

3. Elaborar documento técnico contendo a avaliação dos casos suspeitos de rubéola entre 2006 a 2008 no estado de Roraima.

166 1. Documento técnico contendo comparação dos resultados finais do sistema de vigilância de fatores de risco e de proteção para doenças crônicas 
não transmissíveis por inquérito telefônico – Vigitel – referentes aos anos de 2006 e 2007

2. Documento técnico contendo proposta de implantação de home page do sistema de vigilância de fatores de risco e de proteção para doenças 
crônicas não transmissíveis por inquérito telefônico (Vigitel

167 1. Elaborar documento técnico contendo a descrição do processo editorial e a edição final da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde V 18 Nº 1, 
correspondente ao trimestre janeiro-março de 2009.

2. Elaborar documento técnico contendo a descrição do processo editorial e a edição final da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde V 18 Nº 2, 
correspondente ao trimestre abril-junho de 2009.
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168 1. Documento técnico contendo análise do Plano de Ação de Controle da Malária nas áreas de influência direta e indireta da Usina Hidrelétrica 
de Santo Antônio no município de Porto Velho-RO, com o objetivo de monitorar as ações de mitigações referentes à malária em trabalhadores e 
população sob risco; e estabelecer uma metodologia padrão de acompanhamento das ações em áreas endêmicas para malária.

2. Documento técnico contendo análise do Plano de Ação de Controle da Malária nas áreas de influência direta e indireta da Usina Hidrelétrica de 
Jirau no município de Porto Velho-RO com o objetivo de monitorar as ações de mitigações referentes à malária em trabalhadores e população 
sob risco; e estabelecer uma metodologia padrão de acompanhamento das ações em áreas endêmicas para malária.

3. Documento técnico contendo análise do Plano de Ação de Controle da Malária nas áreas de influência direta e indireta da Usina Hidrelétrica 
de Estreito nos municípios de Estreito, Porto Franco e Carolina no Estado do Maranhão, com o objetivo de monitorar as ações de mitigações 
referentes à malária em trabalhadores e população sob risco; e estabelecer uma metodologia padrão de acompanhamento das ações em áreas 
endêmicas para malária.

4. Documento técnico contendo análise do Plano de Ação de Controle da Malária nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento 
Linha de Transmissão 500kv Colinas – São João do Piauí com o objetivo de monitorar as ações de mitigações referentes à malária em 
trabalhadores e população sob risco; e estabelecer uma metodologia padrão de acompanhamento das ações em áreas endêmicas para malária.

5. Documento técnico contendo análise do Plano de Ação de Controle da Malária nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento BR 
317/AM-RO com o objetivo de monitorar as ações de mitigações referentes à malária em trabalhadores e população sob risco; e estabelecer uma 
metodologia padrão de acompanhamento das ações em áreas endêmicas para malária.

6.  Documento técnico contendo análise do Plano de Ação de Controle da Malária nas áreas de influência direta e indireta da Usina Hidrelétrica 
Couto Magalhães com o objetivo de monitorar as ações de mitigações referentes à malária em trabalhadores e população sob risco; e 
estabelecer uma metodologia padrão de acompanhamento das ações em áreas endêmicas para malária.

169 1. Documento técnico contendo proposta de ações de prevenção vigilância e assistência em hepatites virais para a Atenção Básica contemplando 
informações sobre a Situação Atual e Situação Desejada, no componente Território Integrado.

2. Documento técnico contendo proposta de ações de prevenção vigilância e assistência em hepatites virais para a Atenção Básica contemplando 
informações sobre a Situação Atual e Situação Desejada, no componente Planejamento e programação.

170 1. Documento técnico contendo proposta de regimento interno para a 1a Conferência Nacional de Saúde Ambiental.

2. Documento técnico contendo proposta de regulamento para a 1a Conferência Nacional de Saúde Ambiental.

171 1. Elaborar documento técnico contendo relatório preliminar com a consolidação das análises dos dados incluídos no Inquérito Nacional de 
Contenção do Poliovírus em Laboratórios, apresentando o diagnóstico da situação nacional, resposta por grupo de risco dos laboratórios que 
possuem materiais, e proposição de medidas a serem adotadas para resolução das dificuldades identificadas, e conclusão do processo; com a 
descrição da metodologia a ser utilizada, processo desenvolvido, resultados a serem alcançados, expostos de forma compilada e sistematizada.

2. Elaborar documento técnico contendo análise crítica dos dados de laboratórios que responderam ao inquérito informado que possuem 
material infectado ou potencialmente infectado pelo poliovírus, visando à supervisão sob a coordenação da CGLAB no sentido de prover o 
descarte adequado ou a manutenção de forma adequada dos materiais declarados com a descrição da metodologia a ser utilizada, processo 
desenvolvido, resultados a serem alcançados, expostos de forma compilada e sistematizada.

3. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados incluídos pelos laboratórios que responderam ao Inquérito Nacional de Contenção 
do Poliovírus em Laboratórios registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), descrevendo-os conforme classificação 
do grupo de risco e por Região do país com a descrição da metodologia a ser utilizada, processo desenvolvido, resultados a serem alcançados, 
expostos de forma compilada e sistematizada.

4. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados de laboratórios que responderam ao Inquérito Nacional de Contenção do Poliovírus 
em Laboratórios, sem registro no CNES, e entraram com os dados no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), descrevendo-os conforme 
classificação do grupo de risco e por Região do país com a descrição da metodologia a ser utilizada, processo desenvolvido, resultados a serem 
alcançados, expostos de forma compilada e sistematizada.

5. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados de laboratórios que responderam ao Inquérito Nacional de Contenção do Poliovírus 
em Laboratórios e possuem capacidade de armazenamento de trabalham na área de virologia, visando à supervisão sob a coordenação da 
CGLAB no sentido de orientá-los quanto à notificação imediata no caso de começarem a manipular materiais com poliovírus com a descrição da 
metodologia a ser utilizada, processo desenvolvido, resultados a serem alcançados, expostos de forma compilada e sistematizada.

6. Elaborar documento técnico contendo acompanhamento das atividades relacionadas às fases de pré-erradicação da poliomielite, junto ao 
Comitê Nacional e Comitês Estaduais, incluindo todas as atividades preconizadas no Plano Nacional de Contenção do Poliovírus em Laboratórios 
Brasileiros com a descrição da metodologia a ser utilizada, processo desenvolvido, resultados a serem alcançados, expostos de forma compilada 
e sistematizada.

172 1. Elaborar documento técnico contendo análise critica dos dados de laboratórios registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) identificando aqueles que não responderam ao inquérito e descrevendo-os conforme classificação do grupo de risco; com a descrição da 
metodologia a ser utilizada, processo desenvolvido, resultados a serem alcançados, expostos de forma compilada e sistematizada.

2. Elaborar documento técnico contendo a listagem de laboratórios classificados dentro dos grupos de alto e médio risco, conforme prioridade de 
supervisão; com a descrição da metodologia a ser utilizada, processo desenvolvido, resultados a serem alcançados, expostos de forma compilada 
e sistematizada.

3. Elaborar documento técnico contendo relatório com a consolidação das análises dos dados incluídos no Banco do Inquérito Nacional de 
Contenção do Poliovírus em Laboratórios, apresentando o diagnóstico da situação nacional, resposta por grupo de risco dos laboratórios que 
possuem materiais, e proposição de medidas a serem adotadas para a resolução das dificuldades identificadas, e conclusão do processo; com a 
descrição da metodologia a ser utilizada, processo desenvolvido, resultados a serem alcançados, expostos de forma compilada e sistematizada.
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173 1. Elaboração do “Manual para produção editorial na Secretaria de Vigilância em Saúde”, com a descrição dos diversos elementos padronizados e 
etapas envolvidas no processo de produção editorial.

2. Elaboração de documento técnico com os critérios e parâmetros para contratação de serviços de impressão de 17 publicações da Secretaria de 
Vigilância em Saúde, contendo revisão, normalização, criação, diagramação, ilustração, fotografia e arte-finalização.

174 1. Elaboração de documento técnico contendo os critérios e parâmetros para produção da 2ª edição do material didático denominado “Dengue: 
decifra-me ou devoto-te”, em conformidade com as normas e critérios de apresentação da SVS para educação permanente de médicos, 
enfermeiros e profissionais que exercem atividades em saúde em todo o país.

2. Elaboração de documento técnico contendo metodologia, critérios e parâmetros para definição, quantificação e valoração de serviços técnicos 
no que tange a normalização e revisão textual; diagramação; ilustração; criação e tratamento de imagens; registro fotográfico; paginação; arte e 
finalização; fechamento de arquivos de 25 obras editoriais sobre investigação de óbitos.

3. Elaboração de manual, contendo metodologia, critérios e parâmetros para definição, quantificação e valoração de material didático para 
treinamento de profissionais da área de saúde no âmbito da SVS, composto dos seguintes capítulos: objeto; objetivos; justificativa; cenário de 
conceitos considerados pelo Ministério da Saúde, bem como elementos necessários à viabilização e acompanhamento dessas demandas, com 
fins de subsidiar as ações de mobilização social da Secretaria de Vigilância em Saúde.

175 1. Elaborar protocolo contendo estratégias, definições de casos, descarte e confirmação da Síndrome da Rubéola Congênita, a ser disponibilizado 
aos profissionais de saúde com o objetivo de subsidiar as ações de eliminação da rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita (SRC) no Brasil.

2. Documento técnico contendo análise do banco de dados do Sinan da Síndrome da Rubéola Congênita no Brasil, ano 2007, verificando o critério 
de encerramento e descarte dos casos notificados, com objetivo de subsidiar as ações de eliminação da SRC no Brasil até 2010.

3. Documento técnico contendo análise da completitude dos dados do Sinan/Síndrome da Rubéola Congênita, Brasil, 2001 a 2007, com o objetivo 
de subsidiar a eliminação da rubéola e da SRC no Brasil.

4. Documento técnico contendo avaliação dos indicadores da vigilância epidemiológica da rubéola, durante o surto de 2008, Brasil, com fins de 
subsidiar as ações de eliminação deste agravo no país.

5. Documento técnico contendo avaliação dos indicadores da vigilância epidemiológica do sarampo, Brasil, 2007 – 2008, com fins de subsidiar as 
ações de eliminação deste agravo no Brasil.

6. Documento técnico contendo análise dos genótipos de rubéola circulantes no Brasil no período de 2001 a 2008, para consolidar a eliminação da 
rubéola no Brasil.

176 1. Elaborar documento técnico contendo as atividades/ações para elaboração do plano de preparação para pandemia de influenza nas empresas 
consideradas essenciais e estratégicas para a população

2. Elaborar documento técnico contendo instrumento de avaliação dos Planos de preparação para pandemia de influenza nas empresas 
consideradas essenciais e estratégicas para a população.

3. Documento técnico contendo uma proposta de exercício de avaliação (simulado) de um Plano de preparação para pandemia de influenza em 
uma empresa.

4. Elaborar documento técnico contendo avaliação da Reunião Nacional da Vigilância Epidemiológica de Influenza a ser realizada em outubro de 2008.

5. Elaborar documento técnico contendo relatório do diagnóstico e propostas de aperfeiçoamento da vigilância epidemiológica da influenza nas 
Unidades Federadas (UF serão definidas pela área técnica de acordo com o desempenho das unidades-sentinela).

6. Elaborar documento técnico contendo proposta de aprimoramento do instrumento de avaliação utilizado para relatório de supervisão da 
vigilância epidemiológica da influenza realizadas nas Unidades Federadas.

177 1. Elaborar documento técnico contendo as atividades/ações para elaboração do plano de preparação para pandemia de influenza nas empresas 
consideradas essenciais e estratégicas para a população.

2. Elaborar documento técnico contendo instrumento de avaliação dos Planos de preparação para pandemia de influenza nas empresas 
consideradas essenciais e estratégicas para a população.

3. Documento técnico contendo uma proposta de exercício de avaliação (simulado) de um Plano de preparação para pandemia de influenza em 
uma empresa.

4. Elaborar documento técnico contendo avaliação da Reunião Nacional da Vigilância Epidemiológica de Influenza a ser realizada em outubro de 
2008.

5. Elaborar documento técnico contendo relatório do diagnóstico e propostas de aperfeiçoamento da vigilância epidemiológica da influenza nas 
Unidades Federadas (UF serão definidas pela área técnica de acordo com o desempenho das unidades-sentinela).

6. Elaborar documento técnico contendo proposta de aprimoramento do instrumento de avaliação utilizado para relatório de supervisão da 
vigilância epidemiológica da influenza realizadas nas Unidades Federadas

178 1. Documentos técnicos contendo as especificações para confecção do sistema de informação Mapas Interativos.

2. Documentos técnicos contendo as especificações para confecção do sistema de informação SIGSAST – Sistema Integrado de Gestão da Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador.

3. Documentos técnicos contendo as especificações para confecção do sistema de informação Simpeaq – Sistema de Informações de Populações 
Expostas a Agentes Químicos.

179 1. Documento contendo análise dos acidentes ofídicos ocorridos na Amazônia Legal e notificados no Sinan no período entre 2001 e 2008, com a 
avaliação de dados epidemiológicos e aspectos relacionados à utilização de antivenenos.

2. Documento contendo análise dos acidentes ofídicos ocorridos nas regiões Sudeste e Sul, e notificados no Sinan no ano de 2008, com avaliação 
de dados epidemiológicos e aspectos relacionados à utilização de antivenenos.
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180 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação da situação atual de implementação do Plano Brasileiro de Preparação para a Pandemia de 
Influenza, com sugestões para a atualização da política do governo federal em relação a esse tema.

2. Elaborar documento técnico contendo a revisão da normatização técnica para o enfrentamento de emergências epidemiológicas relacionadas a 
influenza.

3. Elaborar documento técnico contendo o plano do governo federal para o enfrentamento de uma pandemia de influenza, referente ao período 
2008/2011.

4. Elaborar documento técnico contendo uma proposta para que o Brasil se torne um Centro Colaborador da OPS/OMS para a vigilância, prevenção 
e controle da Influenza na América do Sul.

181 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação da situação atual de implementação do Plano Brasileiro de Preparação para a Pandemia de 
Influenza, com sugestões para a atualização da política do governo federal em relação a esse tema.

2. Elaborar documento técnico contendo a revisão da normatização técnica para o enfrentamento de emergências epidemiológicas relacionadas a 
influenza.

3. Elaborar documento técnico contendo o plano do governo federal para o enfrentamento de uma pandemia de influenza, referente ao período 
2008/2011.

4. Elaborar documento técnico contendo uma proposta para que o Brasil se torne um Centro Colaborador da OPS/OMS para a vigilância, prevenção 
e controle da Influenza na América do Sul.

182 1. Elaborar documento técnico contendo os conceitos, critérios, metodologia e dados requeridos para documentar a interrupção da transmissão 
endêmica do vírus da rubéola e sarampo no Brasil.

2. Elaborar documento técnico contendo Plano de Ação, para Certificação, a ser desenvolvido pela vigilância epidemiológica das Doenças 
Exantemáticas nos estados no período de 2009 a 2010, com vistas à eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita no país.

3. Elaborar documento técnico contendo implantação das ações para Certificação definidas no Plano de Ação para vigilância epidemiológica das 
Doenças Exantemáticas nos estados, com vistas à eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita no país.

183 1. Elaborar documento técnico contendo análise do levantamento dos convênios da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações no 
período de 2005 a 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos novos convênios que serão firmados pela Coordenação Geral do Programa Nacional de 
Imunizações para 2009 e 2010 e os procedimentos a ser observados pelos estados baseados nas normas relativas às transferências de recursos 
da União mediante convênios dispostos na Portaria Interministerial nº 127.

3. Elaborar documento técnico contendo considerações sobre o Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e algumas especificidades 
do financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS nas questões específicas da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – 
CGPNI.

4. Elaborar documento técnico contendo considerações sobre o Planejamento do Sistema Único de Saúde – PlamSUS nas questões específicas da 
Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – CGPNI.

5. Elaborar documento técnico contendo avaliação das ações elencadas da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – CGPNI 
para a Programação das Ações de Vigilância em Saúde. 

6. Elaborar documento técnico contendo considerações colocadas para a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – CGPNI 
referente ao Relatório Anual de Gestão 2009.

184 1. Elaborar documento técnico contendo a metodologia de levantamento das estimativas populacionais e seus pontos de relevância pertinente à 
cobertura vacinal para tetravalente.

2. Elaborar documento técnico evidenciando o percentual da cobertura vacinal para tetravalente em menores de 1 ano, no período de 2005 a 2008, 
nas 27 unidades federadas, realizando considerações sobre a construção de indicadores pactuados, que devem ser monitorados pela área de 
planejamento em saúde.
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185 1. Elaborar documento técnico contendo a revisão das considerações; composição e apresentação; dose, via de administração, conservação e 
validade; eficácia; indicações; contra-indicações e eventos adversos da vacina varicela (atenuada) com fins de subsidiar a revisão do Manual do 
Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) no âmbito da Coordenação Nacional do Programa de Imunizações – CGPNI.

2. Elaborar documento técnico contendo a revisão das considerações; composição e apresentação; dose, via de administração, conservação e validade; 
eficácia; indicações; contra-indicações e eventos adversos da vacina difteria, tétano e pertussis (acelular) com fins de subsidiar a revisão do Manual 
do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) no âmbito da Coordenação Nacional do Programa de Imunizações – CGPNI.

3. Elaborar documento técnico contendo a revisão das considerações; composição e apresentação; dose, via de administração, conservação e validade; 
eficácia; indicações; contra-indicações e eventos adversos da vacina pneumocócica 7-valente (conjugada) com fins de subsidiar a revisão do Manual 
do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) no âmbito da Coordenação Nacional do Programa de Imunizações – CGPNI.

4. Elaborar documento técnico contendo a revisão das considerações; composição e apresentação; dose, via de administração, conservação e 
validade; eficácia; indicações; contra-indicações e eventos adversos das vacinas febre tifóide (atenuada) e vacina febre tifóide (inativada) com 
fins de subsidiar a revisão do Manual do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) no âmbito da Coordenação Nacional do 
Programa de Imunizações – CGPNI.

5. Elaborar documento técnico contendo a revisão das considerações; composição e apresentação; dose, via de administração, conservação e 
validade; eficácia; indicações; contra-indicações e eventos adversos da vacina hepatite A (inativada) com fins de subsidiar a revisão do Manual do 
Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) no âmbito da Coordenação Nacional do Programa de Imunizações – CGPNI.

6. Elaborar documento técnico contendo a revisão das considerações; composição e apresentação; dose, via de administração, conservação e 
validade; eficácia; indicações; contra-indicações e eventos adversos da vacina influenza (inativada) com fins de subsidiar a revisão do Manual do 
Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) no âmbito da Coordenação Nacional do Programa de Imunizações – CGPNI.

186 1. Elaborar documento técnico contendo a revisão das considerações; composição e apresentação; dose, via de administração, conservação e 
validade, eficácia, indicações, contra-indicações e eventos adversos da vacina Haemophilus influenzae b (conjugada), com fins de subsidiar a 
revisão do Manual do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) no âmbito da CGPNI.

2. Elaborar documento técnico contendo a revisão das considerações; composição e apresentação; dose, via de administração, conservação e 
validade, eficácia, indicações, contra-indicações e eventos adversos da vacina Meningocócica C (conjugada), com fins de subsidiar a revisão do 
Manual do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) no âmbito da CGPNI.

187 1. Documento contendo caracterização da epizootia em equinos ocorrida na Região Oeste do Estado da Paraíba no primeiro semestre de 2009, 
devendo ter como estrutura mínima introdução, municípios acometidos notificação, ações de investigação, vigilância, prevenção e controle, 
perfil clínico dos casos, diagnóstico laboratorial, inquérito sorológico e viral, resultados laboratoriais, percentual de positividade por localidade, 
conclusões e recomendações

2. Documento contendo uma proposta de criação de um curso básico de vigilância eco-epidemiológico, Parte 1 (Equinos) devendo ter como 
estrutura mínima, objetivos do curso, justificativa, conteúdo, módulos do curso, estrutura dos módulos e carga horária necessária para o 
treinamento.

3. Documento contendo uma proposta de criação de um curso básico de vigilância eco-epidemiológico, Parte 2 (aves) devendo ter como estrutura 
mínima, objetivos do curso, justificativa, conteúdo, módulos do curso, estrutura dos módulos e carga horária necessária para o treinamento.

188 1. Documento contendo análise da emergência em saúde pública para febre amarela ocorrida no Rio Grande do Sul a partir de outubro de 2008 
até o momento, devendo ter como estrutura mínima introdução, municípios acometidos por epizootias em primatas e com notificação de casos 
humanos, coleta de material, gênero de primatas envolvidos, percentual de positividade por município, coberturas vacinais no período pré-
emergência por município e incremento da cobertura no período, plano de ação estadual para o controle da febre amarela na área e conclusão

2. Documento contendo uma proposta de normatização para as Áreas Sentinelas para Febre Amarela, devendo ter como estrutura mínima 
introdução, definição, critérios para eleição de uma área sentinela, atividades a serem desenvolvidas nas áreas, indicadores de acompanhamento 
e avaliação das áreas sentinelas, relação dos municípios por UF, contendo a população e cobertura vicinal contra febre amarela e conclusão.

189 1. Elaborar documento técnico contendo um Protocolo para Procedimentos Operacionais de Campo na Investigação de Epizootia em equinos, 
contendo, introdução, dados da epizootia (local, data, número de animais envolvidos, espécies, endereço completo do evento, coordenadas 
geográficas, características do ambiente, estado vacinal dos animais, tipo de criação, sinais e sintomas, tipo de criação dos animais, fonte de 
alimentação, coleta de material, transporte e fluxo de encaminhamento das amostras, suspeita diagnóstica); e recomendações gerais. 

190 1. Documento técnico contendo a adequação do aplicativo Sinan Relatórios, que emite os relatórios do Pacto pela Saúde, para ler bases de dados 
do Sinan Net em formato DBF, apresentando documento com o processo de desenvolvimento, manual de funcionamento e o código fonte do 
aplicativo entregue em meio magnético.

2. Documento técnico contendo o desenvolvimento do relatório sobre o encerramento das investigações de agravos de notificação compulsória 
que calcula indicador de encerramento oportuno a partir da base do Sinan Net (Postgres ou DBF) e inclusão deste no aplicativo Sinan Relatórios 
que será distribuído em uma nova versão. O produto deve ser apresentado em documento com processo de desenvolvimento, manual de 
funcionamento e o código fonte do aplicativo entregue em meio magnético.

3. Documento técnico contendo o desenvolvimento de tutorial para a utilização dos campos Geocampo1 e Geocampo2 da notificação do Sinan Net 
com o objetivo de georreferenciar os casos notificados e registrados em uma base de dados que tenha a malha do município georreferenciada. O 
produto deve ser apresentado como tutorial que será disponibilizado para os usuários do Sinan Net.

191 1. Desenvolvimento do novo layout do site do Sinan e adequação a proposta do novo padrão do site do Ministério da Saúde conforme definido em 
portaria ministerial, apresentando documento com as telas do layout e processo de desenvolvimento, juntamente com código fonte do aplicativo 
entregue em meio magnético. O produto será disponibilizado no site do Sinan www.saude.gov.br/sinanweb.

2. Adequação do relatório de completitude para a nova base do Sinan Net, apresentando documento com as estruturas das novas tabelas do banco 
de dados assim como o processo de desenvolvimento do relatório. O código fonte do aplicativo entregue em meio magnético. O relatório será 
disponibilizado no site do Sinan www.saude.gov.br/sinanweb.
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192 1. Elaborar documento técnico contendo diagnóstico da cobertura vacinal contra hepatite B entre adolescentes no ano de 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo diagnóstico da cobertura vacinal, do período de 2008, dos municípios que fazem parte dos Territórios da 
Cidadania.

3. Elaborar documento técnico contendo orientações para ações de imunização nos Territórios da Cidadania.

4. Elaborar documento técnico contendo informações sobre as estratégias de operacionalização das missões de multivacinação em áreas de difícil 
acesso.

5. Elaborar documento técnico contendo as discussões realizadas pelo Comitê Técnico Assessor de Imunização – CTAI acerca do Calendário de 
Vacinação para os Povos Indígenas no ano de 2008.

6. Elaborar documento técnico contendo orientações para aprimoramento das estratégias de vacinação em áreas indígenas.

193 1. Documento técnico contendo análise dos marcos conceituais orientadores da capacidade institucional de estados e municípios, para execução 
dos recursos descentralizados pela esfera federal do SUS.

2. Documento técnico contendo orientações práticas para os gestores municipais sobre: responsabilidades no desenvolvimento das ações de 
Vigilância em Saúde e aplicação dos recursos descentralizados pela esfera federal do SUS.

3. Documento técnico contendo análise das propostas de integração da Promoção e Vigilância em Saúde nas Redes de Atenção em todo o território 
nacional.

4. Documento técnico contendo análise das propostas de integração das atribuições dos profissionais das Equipes de Saúde da Família e Vigilância 
em todo o território nacional.

5. Documento técnico contendo análise dos macro processos de atuação da Vigilância em Saúde nas regiões/Territórios de Atenção à Saúde.

6. Documento técnico contendo análise das propostas de organização do sistema de Vigilância em Saúde para a atuação nas regiões/Territórios de 
Atenção à Saúde.

194 1. Documento contendo análise dos kits diagnósticos previstos para aquisição/embarque em 2008, detalhando o nome de cada imuno, os 
quantitativos fornecedor, os valores unitários e totais de FOB (Free on Board), de frete, seguro (em reais e em dólar), país de origem e país de 
procedência, data número das ordens de compra e outros dados relevantes, objetivando fornecer à Secretaria de Vigilância em Saúde/SVS com 
os valores totais previstos de desembolso no ano, para posterior comparação com os efetivamente desembolsados e subsidiar na prospecção de 
gastos nos anos subsequentes.

2. Documento contendo análise dos kits diagnósticos efetivamente adquiridos no Mercado internacional em 2008, relacionando o nome de 
cada insumo, laboratório provedor; quantidade, custo da mercadoria FOB (Free on Board), frete e seguro, data da chegada no Brasil e demais 
informações financeiras pertinentes a efetiva importação e desembaraço dos insumos, a fim de otimizar futuros gastos com a importação e 
demais informações financeiras pertinentes à importação e desembaraço aduaneiro de insumos, demonstrando comparativamente os custos 
previstos e os efetivamente realizados.

195 1. Elaborar documento técnico com modelos das necessidades dos equipamentos e ouveículos por unidade federada e agravo e ouprograma a 
serem adquiridos pela SVS em consonância com as prioridades da Secretaria de Vigilância em Saúde e adequação aos recursos orçamentários 
disponíveis (recursos de capital) com enfoque nas ações de prevenção e controle da Dengue para o exercício de 2009.

2. Elaborar documento técnico contendo as análises das diversas pactuações (CIB) junto a estados e municípios obedecendo às prioridades da 
SVS em relação ao exercício de 2009. Elaboração com descrição técnica de cada equipamento e ouveículo visando sua adequação as diversas 
atividades de campo.

196 1. Documento técnico contendo o protocolo de Planejamento, Organização e Metodologia do Curso Intensivo do Programa de Treinamento em 
Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS – EpiSUS acompanhado de objetivo, metodologia, resultados.

2. Documento técnico contendo as etapas do Encontro Científico do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS – 
EpiSUS acompanhado de objetivo, metodologia, resultados e recomendações.

3. Documento técnico contendo o protocolo de Planejamento, Organização e Metodologia do Curso de Investigação de Surtos do Centro de 
Informações e Respostas em Vigilância em Saúde – Cievs acompanhado de objetivo, metodologia e resultados.

4. Documento técnico contendo as etapas de organização e premiação da mesa de investigações de surtos conduzidos pelo Programa de 
Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS – EpiSUS na Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, 
Prevenção e Controle de Doenças – Expoepi.

5. Documento técnico contendo a versão preliminar do Manual de Diretrizes do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços 
do SUS – EpiSUS acompanhado de introdução, conteúdo programático, critérios de seleção, metodologia e cronograma de atividades

6. Documento técnico contendo a versão final do Manual de Diretrizes do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do 
SUS – EpiSUS acompanhado de introdução, conteúdo programático, critérios de seleção, metodologia e cronograma de atividades.

197 1. Elaborar documento técnico contendo o protocolo de Planejamento, Organização e Metodologia para a realização do Curso de Investigação de 
Surto, para os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte.

2. Elaborar documento técnico contendo o protocolo de Planejamento, Organização e Metodologia para a realização do Curso Introdutório do 
Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada ao SUS – EpiSUS, cujo objetivo é selecionar os novos treinandos para compor equipe do 
EpiSUS, em epidemiologia, estatística e tecnologia de campo aplicada a investigação de surtos em campo.

198 1. Documento Técnico com a versão final “Revisão e atualização do manual do monitor de capacitação em Vigilância Epidemiológica das Doenças 
Transmitidas por Alimentos VE – DTA.

2. Documento técnico com a versão final “Revisão e atualização do manual do treinando de capacitação em Vigilância Epidemiológica das Doenças 
Transmitidas por Alimentos VE – DTA.

3. Documento técnico contendo proposta de “Cartilha das principais Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar.
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199 1. Documento técnico contendo proposta de estruturação, fluxos e atribuições da área de Análise de Situação em Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador – Asisast da Diretoria Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador.

2. Documento técnico contendo fluxos do acompanhamento do desenvolvimento do Sistema de Informações Ambientais Integrado à Saúde 
Ambiental – Sisam para disponibilização de informações ambientais de interesse para Vigilância em Saúde Ambiental em parceria com o instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz.

200 1. Elaboração do Manual de Instruções para o preenchimento da Declaração de Óbito – DO – Documento técnico em forma de manual, destinado 
a prover informações sobre aquele documento-padrão para coleta de dados estatísticos e epidemiológicos sobre óbitos ocorridos no território 
nacional.

2. Elaboração do Manual de Instruções para o preenchimento da Declaração de Nascido Vivo – DN – Documento técnico em forma de manual, 
destinado a prover informações sobre aquele documento-padrão para coleta de dados estatísticos e epidemiológicos sobre nascimentos 
vivos em todo o território nacional, atendendo ao que prescrevem a Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973) e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13 de julho de 1990) mais notadamente sobre o “modus operandi” do preenchimento e 
responsabilidade dos profissionais de saúde quanto à sua emissão. 

201 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação crítica, quanto ao escopo e ao mérito científico, de artigos científicos submetidos à publicação 
pela Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, durante o ano de 2008, e descrição do perfil dos artigos recebidos no mesmo período, com 
sugestões para o aprimoramento da revista.

2. Elaborar documento técnico contendo levantamento de instrumentos técnicos utilizados para apresentação de relatórios parciais de pesquisa, 
propondo o aprimoramento do formulário adotado pela CGDEP/SVS/MS para elaboração do Relatório de Progresso (RP) de pesquisas em 
epidemiologia, financiadas pela SVS/MS.

202 1. Documento técnico contendo análise crítica sobre os dados de controle e vigilância da qualidade da água, nos estados Santa Catarina e Paraná, 
no ano de 2008, contendo conclusão e recomendações técnicas a serem submetidas aos gestores estaduais inseridos no estudo.

2. Documento técnico contendo análise crítica sobre os dados de controle e vigilância da qualidade da água, nos estados São Paulo e Rondônia, no 
ano de 2008, contendo conclusão e recomendações técnicas a serem submetidas aos gestores estaduais inseridos no estudo.

203 1. Documento técnico contendo relatório consolidado da implementação da atuação da saúde ambiental no caso da população exposta a solo 
contaminado (chumbo, cádmio, cobre e zinco) em Santo Amaro – BA no período de 2003 a 2008.

2. Documento técnico contendo revisão bibliográfica do estado do debate sobre agrotóxicos e saúde humana para subsidiar a elaboração de 
programa de vigilância em saúde.

204 1. Documento técnico situacional das ações desenvolvidas para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM – PA através de investigação 
para definir a causa dos óbitos, ocorridos em 2007 e 2008, que estão com a causa da morte classificada no Capítulo XVIII da CID 10.

2. Documento técnico situacional das ações desenvolvidas para melhorar a qualidade dos dados aportados no SIM – PA através da supressão de 
registros duplicados e do preenchimento correto dos campos sem preenchimento ou preenchidos de forma incorreta. Os campos da Declaração 
de Óbito objeto desse documento são: nº11 Nome, nº13 Nome da mãe, nº14 Data de nascimento, nº 15 Idade, nº 16 Sexo, nº 17 Raça/cor, nº 
19 Escolaridade, nº 24 Município de residência, nº 25 UF de residência, nº 31 Município de ocorrência, nº 32 UF de ocorrência, nº 43 A morte 
ocorreu durante a gravidez, parto ou aborto?, nº 44 A morte ocorreu durante o puerpério?.

205 1. Documento técnico contendo projeto de estruturação do Curso Básico de Investigação de Surtos para composição do Módulo Básico de 
Vigilância Epidemiológica do CBVS – Curso Básico de Vigilância em Saúde, contendo: Ementa, Metodologia, Carga Horária, Estrutura de Curso, 
publico alvo, modelos de aulas e exercícios e cronograma de atividades.

2. Documento técnico contendo projeto de estruturação do Curso de Informática aplicada com base no Epiinfo Windows. Para composição do 
Módulo Básico de Vigilância Epidemiológica do CBVS – Curso Básico de Vigilância em Saúde, contendo: Ementa, Metodologia, Carga Horária, 
Estrutura de Curso, público alvo, modelos de aulas e exercícios e cronograma de atividades.

3. Documento técnico contendo a versão preliminar do projeto de estruturação do Curso de Especialização em Epidemiologia Aplicada a Rede 
Cievs, em parceria com a Escola de Governo da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) contendo histórico da criação do Cievs e Rede Cievs, 
ementas, metodologia, estrutura do curso, público-alvo, quantidade de vagas e cronograma de atividades.

4. Documento técnico contendo a análise descritiva do documento “Avaliação da profilaxia anti-rábica pós-exposição ao vírus rábico, Brasil – 2003 
a 2006”. 

5. Documento técnico contendo a análise do documento – “Investigação de surto de infecção hospitalar por microbactérias não-tuberculosas de 
crescimento rápido após videocirurgias por incisão, Espírito Santo”. 

6. Documento técnico contendo a análise do documento – “Investigação de surto de infecção hospitalar por microbactérias não-tuberculosas de 
crescimento rápido após videocirurgias por incisão, Espírito Santo”. 
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206 1. Documento técnico contendo relatório descritivo sobre os Planos/propostas de pesquisa contratadas pelo Departamento de Vigilância 
Epidemiológica/Devep, no período compreendido entre janeiro de 2006 a dezembro de 2008, referente às seguintes coordenações nacionais: 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose e do Programa Nacional de Controle da Dengue, com informações relevantes para a memória das 
atividades de acompanhamento e incorporação dessas pesquisas. 

2. Documento técnico contendo relatório descritivo sobre os Planos/propostas de pesquisa contratadas pelo Departamento de Vigilância 
Epidemiológica/Devep, no período compreendido entre janeiro de 2006 a dezembro de 2008, referente às seguintes coordenações nacionais: 
Programa Nacional de Controle da Malária e do Programa Nacional de Controle da Hanseníase, com informações relevantes para a memória das 
atividades de acompanhamento e incorporação dessas pesquisas. 

3. Documento técnico contendo relatório descritivo sobre os Planos/propostas de pesquisa contratadas pelo Departamento de Vigilância 
Epidemiológica/Devep, no período compreendido entre janeiro de 2006 a dezembro de 2008, referente às seguintes coordenações nacionais: 
Programa Nacional Programa Nacional de Hepatites Virais e da Coordenação Geral de Laboratórios, com informações relevantes para a memória 
das atividades de acompanhamento e incorporação dessas pesquisas. 

4.  Documento técnico contendo relatório descritivo sobre os Planos/propostas de pesquisa contratadas pelo Departamento de Vigilância 
Epidemiológica/Devep, no período compreendido entre janeiro de 2006 a dezembro de 2008, referente às seguintes coordenações nacionais: 
Programa Nacional de Imunizações e da Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis, com informações relevantes para a memória das 
atividades de acompanhamento e incorporação dessas pesquisas. 

5. Documento técnico contendo versão preliminar do relatório técnico narrativo sobre os Planos/propostas de pesquisa contratadas pelo 
Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, no período compreendido entre janeiro de 2006 a dezembro de 2008, referente a totalidade 
das coordenações nacionais e Programas temáticos que compõem o Devep, apresentado de forma sistematizada e consolidada com informações 
sobre os projetos contratados pelos diferentes mecanismos disponíveis e análise da possível incorporação dos resultados dessas pesquisas pelo 
Sistema Único de Saúde. 

6. Documento técnico contendo versão final do relatório técnico narrativo sobre os Planos/propostas de pesquisa contratadas pelo Departamento 
de Vigilância Epidemiológica/Devep, no período compreendido entre janeiro de 2006 a dezembro de 2008, referente a totalidade das 
coordenações nacionais e Programas temáticos que compõem o Devep, apresentado de forma sistematizada e consolidada com informações 
sobre os projetos contratados pelos diferentes mecanismos disponíveis e análise da possível incorporação dos resultados dessas pesquisas pelo 
Sistema Único de Saúde. 

207 1. Documento técnico contendo relatório descritivo sobre os Planos/propostas de Integração das Atividades de Atenção Básica e de Vigilância em 
Saúde articuladas pelas áreas que compõem o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, no exercício de 2008.

2. Documento técnico contendo relatório analítico sobre os Planos/propostas de Integração das Atividades de Atenção Básica e de Vigilância em 
Sáude articuladas pelas áreas que compõem o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, no exercício de 2008; dando especial ênfase 
aos compromissos firmados no Mais Saúde, considerando os resultados alcançados durante o exercício de 2008.

208 1. Elaborar documento técnico contendo a descrição da metodologia técnico-científica da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, com sugestões 
para o seu aprimoramento.

2. Elaborar documento técnico contendo a análise das questões enviadas ao periódico científico e elaboração de instrumento denominado 
“perguntas mais frequentes”, visando à orientação aos leitores da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, a ser disponibilizado na página do 
Ministério da Saúde.

209 1. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados laboratoriais de 2007, referentes ao diagnóstico das meningites bacterianas nos 
Laboratórios Centrais – Lacen da Região Sul.

2. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados laboratoriais de 2007, referentes ao diagnóstico das meningites bacterianas nos 
Laboratórios Centrais – Lacen da Região Sudeste.

3. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados laboratoriais de 2007, referentes ao diagnóstico das meningites bacterianas nos 
Laboratórios Centrais – Lacen da Região Centro-Oeste.

4. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados laboratoriais de 2007, referentes ao diagnóstico das meningites bacterianas nos 
Laboratórios Centrais – Lacen da Região Nordeste.

5. Elaborar documento técnico contendo análise dos dados laboratoriais de 2007, referentes ao diagnóstico das meningites bacterianas nos 
Laboratórios Centrais – Lacen da Região Norte.

6. Elaborar documento técnico contendo a implantação no Laboratório Central – Lacen do Paraná, do diagnóstico laboratorial pela técnica de 
Reação em Cadeia de Polimerase – PRC, em 2008.

210 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação da execução e do controle de qualidade do exame de CIE por 16 Lacen.

2. Elaborar documento técnico de avaliação do controle de qualidade das bacterioscopias realizadas pelos 27 Lacen na rede estadual de 
laboratórios e a avaliação do novo modelo de relatório trimestral implantados a partir do 2º semestre de 2008.

3. Elaborar documento técnico contendo a implantação do diagnóstico laboratorial do S. pneumoniae em dois hospitais sentinelas de duas 
Unidades Federadas participantes da Vigilância Sentinela das pneumonias adquiridas na Comunidade (PAC).
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211 1. Documento técnico contendo análise das informações de Vigilância Entomológica do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral 
referente ao período de 2006/2007, contendo justificativa, objetivos gerais e específicos e metodologia.

2. Documento técnico contendo análise das informações de Vigilância Entomológica do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral 
referente ao período 2006/2007, na Região Norte, contendo análise dos resultados, discussão e recomendações.

3. Documento técnico contendo análise das informações de Vigilância Entomológica do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral 
referente ao período 2006/2007, na Região Nordeste, contendo análise dos resultados, discussão e recomendações.

4. Documento técnico contendo análise das informações de Vigilância Entomológica do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral 
referente ao período 2006/2007, na Região Sudeste, contendo análise dos resultados, discussão e recomendações.

5. Documento técnico contendo análise das informações de Vigilância Entomológica do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral 
referente ao período 2006/2007, na Região Sul, contendo análise dos resultados, discussão e recomendações.

6. Documento técnico contendo Análise das informações de Vigilância Entomológica do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral 
referente ao período 2006/2007, na Região Centro-Oeste contendo análise dos resultados, discussão e recomendações.

212 1. Elaborar documento técnico contendo levantamento e análise da entrega e manutenção de bens e equipamentos adquiridos pelo plano de 
investimento do PNCM ano 2008 e doados para o Estado do Pará, para uso exclusivo no Programa Nacional de Controle de Malária, com fins de 
subsidiar o Programa no aprimoramento das ações de prevenção e controle da malária nesse estado.

2. Elaborar documento técnico contendo levantamento e análise da entrega e manutenção de bens e equipamentos adquiridos pelo plano de 
investimento do PNCM ano 2008 e doados para o Estado do Amazonas, para uso exclusivo no Programa Nacional de Controle de Malária, com 
fins de subsidiar o Programa no aprimoramento das ações de prevenção e controle da malária nesse estado.

3. Elaborar documento técnico contendo levantamento e análise da entrega e manutenção de bens e equipamentos adquiridos pelo plano de 
investimento do PNCM ano 2008 e doados para o Estado de Rondônia, para uso exclusivo no Programa Nacional de Controle de Malária, com 
fins de subsidiar o Programa no aprimoramento das ações de prevenção e controle da malária nesse estado.

213 1. Elaborar documento técnico contendo levantamento e descrição dos casos notificados e confirmados de febre maculosa no país no ano de 2007 
(Sinan), com vista a descrevê-los de acordo com seus atributos relativos à pessoa, tempo e lugar.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos atributos qualitativos do sistema de vigilância (qualidade dos dados coletados, simplicidade, 
flexibilidade e aceitabilidade do sistema de vigilância), no que concerne ao sistema de vigilância da febre maculosa no Brasil em 2007, tendo por 
base o Guia do CDC para Avaliação de sistema de vigilância epidemiológica (2001).

3. Elaborar documento técnico contendo consolidação da avaliação do sistema de vigilância epidemiológica da febre maculosa no Brasil em 
2007, incluindo a avaliação dos atributos quantitativos (sensibilidade, representatividade, oportunidade e utilidade do sistema de vigilância), 
apresentando os resultados, análises, discussão, conclusão e recomendações de ajustes julgados necessários.

214 1. Elaboração de documento técnico contendo as diretrizes para o grupo de trabalho de “Licenciamento Ambiental e Saúde”, no âmbito do MS, 
visando à estruturação e fortalecimento do setor de saúde nos processos de licenciamento ambiental de empreen

2. Elaboração de documento técnico contendo propostas de cunho técnico e normativo para a expedição de pareceres ou notas técnicas do 
Ministério da Saúde para atendimento aos processos demandados pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental de empreendimentos.

215 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação e análise crítica dos eventos das Organizações Não Governamentais (ONG´s) de Hepatites 
Virais, financiadas em 2008 pelo Programa Nacional de Hepatites Virais.

2. Elaborar documento técnico contendo a avaliação e análise crítica do evento de Mobilização Nacional de Luta Contra as Hepatites Virais, 
realizado em 19 de maio de 2009, objetivando subsidiar a mobilização para o ano de 2010.

3. Elaborar documento técnico contendo levantamento e análise técnica do acompanhamento e monitoramento dos convênios firmados pelo PNHV 
para execução no ano de 2009, na Região Nordeste do país.

4. Elaborar documento técnico contendo levantamento e análise técnica do acompanhamento e monitoramento dos convênios firmados pelo PNHV 
para execução no ano de 2009, nas regiões Sul e Sudeste do país.

5. Elaborar documento técnico contendo avaliação e análise técnica dos eventos e das capacitações programadas e realizadas pelo PNHV relativo 
ao primeiro semestre de 2009, abordando o público participante, Região e aplicação dos recursos disponibilizados.

6. Elaborar documento técnico contendo avaliação e análise técnica dos eventos e das capacitações programadas e realizadas pelo PNHV relativo 
ao segundo semestre de 2009, abordando o público participante, Região e aplicação dos recursos disponibilizados.

216 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação da Programação Anual de Trabalho (PAT) de eventos de capacitação do Programa Nacional 
para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais relativo ao ano de 2008, acompanhado de análises, discussão, conclusão e recomendações.

2. Elaborar documento técnico contendo a programação de eventos de capacitação da Programação Anual de Trabalho (PAT) do PNHV para o ano 
de 2009.

217 1. Documento contendo a análise da circulação de vírus dengue em formas imaturas de Aedes aegypti do estado do Rio de Janeiro, utilizando as 
técnicas de Isolamento viral e RT-PCR.

2. Documento contendo a comparação da atual situação dos laboratórios, compreendidos nas cinco regiões brasileiras, que compõem a Rede 
Nacional de Entomologia Médica.

3. Documento contendo a análise da circulação de vírus dengue em mosquitos em períodos interepidêmico e epidêmico no Rio de Janeiro: 
comparação de metodologias para a detecção viral de insetos.

218 1. Elaborar documento técnico contendo análise da situação atual da Rede Nacional de Entomologia Médica no período de 2006 a 2008.

2. Elaborar documento contendo o diagnóstico do monitoramento da resistência de Triatoma brazilensis aos inseticidas utilizados em saúde pública.

219 1. Documento técnico contendo os temas e procedimentos para realização de curso de análise básica de mortalidade materna, dirigido a pessoal 
técnico de vigilância em saúde dos níveis estadual e municipal.
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220 1. Documento contendo análise dos resultados obtidos com as avaliações técnico-pedagógicas aplicadas no Gerente Estadual, Alunos Egressos e 
Tutores do Proformar, do estado do Rio Grande do Sul, para fins de validação do Programa visando a Educação Continuada.

2. Documento contendo análise dos resultados obtidos com as avaliações técnico-pedagógicas aplicadas no Gerente Estadual, Alunos Egressos e 
Tutores do Proformar, do estado de Mato Grosso, para fins de validação do Programa visando a Educação Continuada.

3. Documento contendo análise dos resultados obtidos com as avaliações técnico-pedagógicas aplicadas no Gerente Estadual, Alunos Egressos e 
Tutores do Proformar do estado do Rio de Janeiro, para fins de validação do Programa visando a Educação Continuada.

221 1. Documento contendo análise dos resultados obtidos com as avaliações técnico-pedagógicas aplicadas no Gerente Estadual, Alunos Egressos e 
Tutores do Proformar, do estado do Rio Grande do Sul, para fins de validação do Programa visando a Educação Continuada.

2. Documento contendo análise dos resultados obtidos com as avaliações técnico-pedagógicas aplicadas no Gerente Estadual, Alunos Egressos e 
Tutores do Proformar, do estado de Mato Grosso, para fins de validação do Programa visando a Educação Continuada.

3. Documento contendo análise dos resultados obtidos com as avaliações técnico-pedagógicas aplicadas no Gerente Estadual, Alunos Egressos e 
Tutores do Proformar do estado do Rio de Janeiro, para fins de validação do Programa visando a Educação Continuada.

222 1. Elaborar documento técnico contendo proposição de instrumentos de avaliação técnico/pedagógico a fim de serem aplicados nos Gerentes 
Estaduais e Alunos Egressos do Proformar, das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul – 2 Estados de cada Região – para fins de validação do 
Programa, visando a educação continuada e o Pacto de Gestão.

2. Elaborar documento técnico contendo os resultados obtidos com a aplicação das avaliações técnico/pedagógico nos Gerentes Estaduais e Alunos 
Egressos do Proformar dos Estados: Espírito Santo e Minas Gerais; Goiás e Mato Grosso do Sul; Paraná e Santa Catarina, para fins de validação 
do Programa, visando à educação continuada e o Pacto de Gestão.

223 1. Elaborar documento técnico contendo os critérios para implantação de laboratórios na Rede de Monitoramento de Resistência de Aedes aegypti 
– MoReNAa, com informações detalhadas por Região do Brasil, durante o período de 2007 e 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo os resultados de avaliação da resistência do Aedes aegypti aos inseticidas, dos diferentes municípios do 
Brasil, durante o período de 2007 e 2008.

224 1. Documento contendo os critérios para Habilitação do Laboratório de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores/LAFICAVE, como Laboratório de 
Referência Nacional/LRN, para o monitoramento de resistência de Aedes aegypti.

2. Documento contendo os Procedimentos Operacionais Padrão – POP com as metodologias de manutenção de insetário, ensaios biológicos, 
bioquímicos e simulados de campo utilizados para a avaliação da resistência a inseticidas na Rede de Monitoramento de Resistência de Aedes 
aegypti, no Brasil.

225 1. Elaborar documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação 
técnica que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina Tríplice Bacteriana (DTP) e Vacina Dupla Infantil, no âmbito do 
Ministério da Saúde.

2. Elaborar documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação 
técnica que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Soro Antidiftérico e Soro Antibotulínico, no âmbito do Ministério da Saúde.

3. Elaborar documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação 
técnica que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina Antirábica Canina (Nacional) e Soro Antiescorpiônico, no âmbito do 
Ministério da Saúde.

4. Elaborar documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação 
técnica que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Soro Antibotrópico-crotálico e Soro Antibrotópico-laquético, no âmbito do 
Ministério da Saúde.

5. Elaborar documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação 
técnica que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Soro Antiloxoscélico e Soro Antitetânico, no âmbito do Ministério da Saúde.

6. Elaborar documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação 
técnica que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina contra Influenza e Vacina contra Raiva em Cultivo de Célula Vero 
(Humana), no âmbito do Ministério da Saúde.

226 1. Elaborar documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação 
técnica que nortearão as aquisições dos seguintes imunobiológicos: Soro Antielapídico, Soro Antilonômico e Soro anti-rábico, no âmbito do 
Ministério da Saúde.

227 1. Elaborar documento técnico contendo revisão de material instrucional direcionado às equipes que atuam na investigação de surtos com enfoque 
diagnóstico laboratorial.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de fluxo de envio de amostras para monitoramento laboratorial realizado durante a investigação 
de surtos, a ser executado pelas unidades do Sislab.
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228 1. Documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação técnica que 
nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina contra Febre Tifóide e Vacina Meningocócica conjugada do grupo C – (Proteína 
Diftérica CRM197).

2. Documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação técnica que 
nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina Pentavalente (vacina combinada contra difteria-tétano-pertussis, hepatite B – r 
DNA e Haemophilus influenzae tipo b) e Vacina Contra hepatite A.

3.  Documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação técnica 
que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina contra Pneumococo 23 Valente e Vacina Embrião de Galinha Contra Raiva 
Humana.

4. Documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação técnica que 
nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina Tríplice Acelular (DTPa e Imunoglobulina Humana Anti-Varicela Zoster, no âmbito 
do Ministério da Saúde.

5. Documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação técnica que 
nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Imunoglobulina Humana Anti-Rábica e Vacina Anti-Rábica Canina importada, no âmbito 
do Ministério da Saúde.

6. Documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação técnica que 
nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina Tetravalente importada (combinada contra DPT e Hib) e Vacina Tríplice Viral (SCR) 
importada, no âmbito do Ministério da Saúde.

229 1. Documento técnico contendo análise das exposições e prováveis fonte/mecanismo de infecções descritas nos instrumentos de notificação do 
banco de dados da hepatite C do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, no ano de 2008, para o Brasil, regiões, Unidade 
Federadas e Capitais.

2. Documento técnico contendo análise das exposições e prováveis fonte/mecanismo de infecções descritas nos instrumentos de notificação 
do banco de dados da hepatite Delta do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, no ano de 2008, para o Brasil, regiões, 
Unidades Federadas e Capitais.

3. Documento técnico contendo análise das exposições e prováveis fonte/mecanismo de infecções descritas nos instrumentos de notificação do 
banco de dados da hepatite A do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, no ano de 2008, para o Brasil, regiões, Unidades 
Federadas e Capitais.

4. Documento técnico contendo análise dos casos da hepatite B classificados como confirmados, segundo resultados sorológicos/virológicos, 
descritos nos instrumentos de notificação do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, no ano de 2008, 
para o Brasil, regiões, Unidades Federadas e Capitais.

5. Documento técnico contendo análise dos casos da hepatite C classificados como confirmados, segundo resultados sorológicos/virológicos, 
descritos nos instrumentos de notificação do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, no ano de 2008, 
para o Brasil, regiões, Unidades Federadas e Capitais.

6. Documento técnico contendo análise dos casos da hepatite A classificados como confirmados, segundo resultados sorológicos/virológicos, 
descritos nos instrumentos de notificação do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, no ano de 2008, 
para o Brasil, regiões, Unidades Federadas e Capitais.

230 1. Documento técnico contendo a análise das exposições e prováveis fonte/mecanismo de infecções descritas nos instrumentos de notificação do 
banco de dados de hepatite B do sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), no ano de 2008, para o Brasil, regiões, Unidade 
Federadas e Capitais.

2. Documento técnico contendo a análise epidemiológica do banco de dados de hepatites C do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan), no ano de 2008, para o Brasil, regiões, Unidades Federadas e Capitais.

231 1. Elaborar documento técnico contendo a análise epidemiológica do banco de dados de hepatites A no Sinan no ano de 2008, para o Brasil, 
regiões, Unidades Federadas e Capitais.

2. Elaborar documento técnico contendo a análise epidemiológica do banco de dados de hepatites B e D no Sinan no ano de 2008, para o Brasil, 
regiões, Unidades Federadas e Capitais.

232 1. Elaborar documento técnico contendo análise de dados junto às áreas técnicas da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – 
CGPNI, com o objetivo de destacar as prioridades para o andamento das atividades no primeiro semestre de 2009, visando melhor desempenho 
do Programa.

2. Elaborar documento técnico contendo as fases de elaboração das atividades como reuniões, seminários, treinamentos de cada grupo de trabalho 
do Programa Nacional de Imunizações.

3. Elaborar documento técnico contendo manual de elaboração da Programação Anual de Trabalho – PAT da Secretaria de Vigilância em Saúde, 
visando melhor desempenho do Programa.

4. Elaborar documento técnico contendo análise de dados junto às áreas técnicas da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – 
CGPNI, com o objetivo de destacar as prioridades para o andamento das atividades no segundo semestre de 2009, visando melhor desempenho 
do Programa.

5. Elaborar documento técnico contendo avaliação das ações referentes às atividades executadas na Coordenação Geral do Programa Nacional de 
Imunizações – CGPNI.

6. Elaborar documento técnico contendo análise do relatório de todas as reuniões realizadas durante o ano de 2009, comparando o que foi 
previsto no Programa Anual de Trabalho – PAT.
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233 1. Elaborar documento técnico contendo a discussão e levantamento de dados junto às áreas técnicas da Coordenação Geral do Programa 
Nacional de Imunizações – CGPNI, com o objetivo de destacar as prioridades para elaboração da Programação Anual de Trabalho – PAT, para o 
exercício de 2009, visando melhor desempenho do Programa.

2. Elaborar documento técnico contendo análise das atividades programadas e realizadas no 1º trimestre de 2009, apontando os fatores que 
levaram ou não a realização das mesmas, constantes na Programação Anual de Trabalho – PAT, da Coordenação Geral do Programa Nacional de 
Imunizações – CGPNI.

234 1. Elaborar documento técnico contendo relatório da Oficina Pedagógica para Formação de Facilitadores em Hanseníase – incluindo programação, 
metodologia, desenvolvimento, avaliação e sugestões.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório das Oficinas de Comunicação e Educação em Hanseníase 2008 e Proposta 2009 – incluindo 
programação, desenvolvimento, metodologia, análise e sugestões.

3. Elaborar documento técnico contendo relatório da Parceria Ouvidoria do SUS e Programa Nacional de Controle da Hanseníase – PNCD, no ano 
de 2009, incluindo os dados e informações da Ouvidoria do SUS e Hanseníase.

235 1. Documento técnico contendo proposição e proposta de ferramentas que permitam auxiliar a Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis 
– CGDT na implementação das ações que agregam o Programa Plurianual Federal – PPA/2009, acompanhado de justificativa, objetivos e 
metodologia utilizada.

2. Documento técnico contendo relatório descritivo da avaliação de ações em saúde, no âmbito da Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis – 
CGDT, referente ao período de janeiro a junho de 2009, com avaliação sucinta das atividades realizadas.

3. Documento técnico contendo relatório descritivo da avaliação de ações em saúde, no âmbito da Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis – 
CGDT, referente ao período de julho a dezembro de 2009, com avaliação sucinta das atividades realizadas.

4. Documento técnico contendo relatório com o resultado da aplicação dos instrumentos da Programação Anual de Trabalho – PAT/2009 propostos, 
bem como os instrumentos validados, acompanhado de uma avaliação sucinta das atividades realizadas das análises e conclusão.

5. Documento técnico contendo relatório das capacitações realizadas pela Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis – CGDT, no período de 
janeiro a junho de 2009, acompanhado de uma avaliação sucinta das atividades realizadas, bem como descrição do processo de sistematização, 
articulação e integração das ações.

6. Documento técnico contendo relatório das capacitações realizadas pela Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis – CGDT, no período 
de julho a dezembro de 2009, acompanhado de uma avaliação sucinta das atividades realizadas, bem como descrição do processo de 
sistematização, articulação e integração das ações.

236 1. Elaborar relatório técnico com a análise das ações e metas das Doenças Transmissíveis realizadas no ano de 2008, com vistas a subsidiar a CGDT 
no planejamento das ações relativas a esses agravos no ano de 2009.

2. Elaborar documento técnico contendo a formulação de dispositivos institucionais a serem utilizados para o monitoramento e avaliação das ações 
e metas pactuadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, no exercício de 2009.

237 1. Documento técnico contendo a metodologia adotada para elaboração do instrumento de monitoramento em hepatites virais com a descrição 
da estratégia de aplicação junto aos estados elencados, acompanhado de uma análise descritiva do processo de elaboração, encaminhamentos, 
discussões e recomendações. 

2. Documento técnico contendo os resultados das visitas técnicas realizadas nos estados das regiões Sudeste e Sul, que exercem atividades 
voltadas à vigilância de prevenção e controle das hepatites virais, acompanhado dos instrumentos de monitoramento e análise descritiva sobre o 
processo.

3. Documento técnico contendo os resultados das visitas técnicas realizadas nos estados da Região Centro-Oeste, que exercem atividades voltadas 
à vigilância de prevenção e controle das hepatites virais, acompanhado dos instrumentos de monitoramento e análise descritiva sobre o 
processo.

4. Documento técnico contendo os resultados das visitas técnicas realizadas nos estados da Região Norte, que exercem atividades voltadas à 
vigilância de prevenção e controle das hepatites virais, acompanhado dos instrumentos de monitoramento e análise descritiva sobre o processo.

5.  Documento técnico contendo os resultados das visitas técnicas realizadas nos estados da Região Nordeste, que exercem atividades voltadas à 
vigilância de prevenção e controle das hepatites virais, acompanhado dos instrumentos de monitoramento e análise descritiva sobre o processo.

6. Documento técnico contendo o consolidado das visitas técnicas realizadas nos estados da federação, acompanhado de um diagnóstico 
situacional das hepatites virais no Brasil.

238 1. Elaborar documento técnico contendo a metodologia adotada para solicitar os laudos de biópsia hepática, quantitativos dos mesmos que serão 
encaminhados pelos estados, acompanhados da análise descritiva do processo de consolidação, encaminhamentos, discussões e recomendações.

2. Elaborar documento técnico contendo os resultados preliminares dos laudos avaliados pelas instituições conveniadas, acompanhado de uma 
análise descritiva sobre o processo.
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239 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação das etapas precursoras para a Realização da Campanha de Vacinação contra Influenza 2009.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos procedimentos referentes à organização e planejamento da Realização da Campanha de 
Vacinação contra Influenza 2009.

3. Elaborar documento técnico contendo avaliação da sistematização da dinâmica da Campanha de Vacinação contra Influenza no Brasil para a sua 
execução em 2009.

4. Elaborar documento técnico contendo análise das diretrizes e orientações técnicas e levantamento dos custos necessários para a realização da 
Campanha de Vacinação contra Influenza realizada em 2009.

5. Elaborar documento técnico contendo os instrumentos e estratégias para o monitoramento e avaliação da Campanha de Vacinação contra 
Influenza 2009.

6. Elaborar documento técnico contendo os resultados alcançados na Campanha de Vacinação contra Influenza 2009, incluindo as recomendações e 
óbices quanto a sua execução, manutenção, prazos e necessidades em termos de investimentos para o alcance do êxito quando da sua realização.

240 1. Elaborar documento técnico contendo a análise histórica dos acordos e investimentos realizados no Instituto Butantã para produção de vacina 
contra influenza sazonal e pandêmica, desde o início do processo de transferência de Tecnologia.

2. Elaborar documento técnico contendo a sistematização das informações levantadas em termos dos Investimentos realizados pelo Ministério 
da Saúde/MS para produção de vacina contra influenza sazonal e pandêmica e dos avanços alcançados no processo, contendo também, 
informações relativas à demanda de interesse do Programa Nacional de Imunizações – PNI e ao atendimento da mesma, no período estudado, 
sistematizando numa listagem os principais óbices identificados ao longo desse processo.

241 1. Documento contendo descrição técnica e estratégica das ações e resultados esperados programados e executados no plano de trabalho do 
programa Nacional de Combate a Dengue/PNCD; com as seguintes variáveis: insumos mobilizados, produtos contratados e treinamentos 
realizados no exercício de 2008.

2. Documento contendo descrição técnica e estratégia das ações e resultados esperados programados e executados no plano de trabalho do 
programa Nacional de Controle da Tuberculose/PNCT, com as seguintes variáveis: insumos mobilizados, produtos contratados e treinamentos 
realizados no exercício de 2008.

3. Documento contendo análise técnica, comparativa e conclusiva das ações e resultados esperados programados e executados no plano de 
trabalho dos Programas Nacional de Combate a Dengue e do Controle da Tuberculose, durante o exercício de 2008.

242 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica do sarampo e rubéola que estão no 
PACTO (Investigar oportunamente todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no estado do PI) e PAVS_2008 (Investigar laboratorialmente todos 
os casos suspeitos de sarampo e rubéola no estado do PI) com vistas à interrupção da transmissão endêmica do vírus da rubéola e sarampo.

2. Elaborar documento técnico contendo Plano de Ação para Certificação a ser desenvolvido pela Vigilância Epidemiológica das Doenças 
Exantemáticas no estado do PI, no período de 2009 a 2010

3. Elaborar documento técnico contendo Implementação das ações para Certificação, definidas no Plano de Ação da Vigilância Epidemiológica das 
Doenças Exantemáticas no estado do PI, com vistas à eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita.

4. Elaborar documento técnico contendo elaboração do Plano de Ação e implantação da Unidade Sentinela para a Síndrome da Rubéola Congênita 
(SRC), para o ano de 2008 e 2009, com vistas à certificação da eliminação do sarampo e rubéola no estado do PI, segundo os critérios do Grupo 
Técnico da Coordenação de Doenças Exantemáticas Transmitidas por Vetores – Cover.

5. Elaborar documento técnico contendo análise da consistência dos dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan – 
Sarampo e Rubéola, referente ao ano de 2008 e 2009.

6. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos casos notificados validados e confirmados de sarampo e rubéola no Boletim de Notificação 
Semanal (BNS), comparando aos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, durante o ano de 2008 e 2009, com vistas 
à certificação da eliminação do sarampo e rubéola no estado do PI.

243 1. Elaborar documento técnico contendo a Avaliação da cobertura vacinal para crianças de 12 meses de idade com a vacina tríplice viral (sarampo, 
rubéola e caxumba), para o ano de 2008, para todos os municípios do estado do Piauí, considerando a homogeneidade da cobertura no mesmo 
período.

2. Elaborar documento técnico contendo a análise da completitude e de consistência das variáveis essenciais dos casos suspeitos de sarampo e 
rubéola, referente ao ano de 2008, no estado do Piauí.

244 1. Documento técnico contendo Proposta de Protocolo para Submissão de Espécimes de Tecido para Diagnóstico de Vírus Influenza.

2. Documento técnico contendo Proposta de Descentralização do Diagnóstico Molecular de Influenza.

3. Documento técnico contendo relatório de avaliação das atividades da área técnica de Influenza da CGLAB no Gabinete de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional – Influenza A/H1N1 em 2009. 

4. Documento técnico contendo relatório de análise da Programação de Aquisição de Equipamentos para Diagnóstico de Influenza com recurso da 
Medida Provisória 463 de 20 de maio de 2009.

5. Documento técnico contendo relatório de análise da Programação Aquisição de Insumos para Diagnóstico de Influenza com recurso da Medida 
Provisória 463 de 20 de maio de 2009.

6. Documento técnico contendo Proposta de Revisão do Manual “Vírus Respiratório: normas e procedimentos no diagnóstico laboratorial por 
imunofluorescência indireta”.

245 1. Documento Técnico contendo relatório da programação para aquisição de equipamento para o fortalecimento da rede de laboratórios de 
diagnóstico de influenza para 2009.

2. Documento Técnico contendo relatório da aquisição dos equipamentos de proteção individual – EPI para o fortalecimento da rede de vigilância 
de influenza em 2007 e 2008.
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246 1. Elaborar documento técnico contendo protocolo de preparo de meios para transporte de amostras para diagnóstico de Influenza.

2. Elaborar documento contendo o protocolo para coleta, armazenamento, acondicionamento, transporte e envio de amostras para o diagnóstico 
de Influenza.

247 1. Elaborar documento contendo relatório descritivo da metodologia utilizada, bem como o resultado das propostas apresentadas nas reuniões 
para integração das ações da vigilância em saúde e atenção básica do Estado do Amazonas.

2. Elaborar documento contendo relatório descritivo da metodologia utilizada, bem como o resultado dos planos de trabalho elaborado pelas áreas 
técnicas da SVS (Devep, Dengue e Malária) levando em consideração a desfragmentação das práticas de saúde para efetivação da integração das 
ações da vigilância em saúde e atenção básica.

248 1. Elaborar documento técnico contendo relatório descritivo da metodologia utilizada, bem como o resultado das propostas apresentadas nas 
reuniões para integração das ações de vigilância em saúde e atenção básica do estado de Tocantins.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório descritivo da metodologia utilizada, bem como o resultado das propostas apresentadas nas 
reuniões para integração das ações de vigilância em saúde e atenção básica do estado de Mato Grosso.

249 1. Elaborar documento técnico contendo as variáveis utilizadas para construção do cálculo e estimativa do quantitativo da aquisição de 
imunobiológicos para o ano 2010, das vacinas DTP e Hepatite B.

2. Elaborar documento técnico contendo as variáveis utilizadas para construção do cálculo e estimativa do quantitativo da aquisição de 
imunobiológicos para o ano 2010, das vacinas contra Poliomielite e Tetravalente (DTP + HIB).

3. Elaborar documento técnico contendo as variáveis utilizadas para construção do cálculo e estimativa do quantitativo da aquisição de 
imunobiológicos para o ano 2011 das vacinas Dupla adulto – dT e Tríplice Viral. 

4. Elaborar documento técnico contendo as variáveis utilizadas para construção do cálculo e estimativa do quantitativo da aquisição de 
imunobiológicos para o ano 2011, dos soros antibotrópico e antibotrópico-crotálico.

5. Elaborar documento técnico contendo as variáveis utilizadas para construção do cálculo e estimativa do quantitativo da aquisição de 
imunobiológicos para o ano 2011, dos soros anti-elapídico e antiaracnídico.

6. Elaborar documento técnico contendo as variáveis utilizadas para construção do cálculo e estimativa do quantitativo da aquisição de 
imunobiológicos para o ano 2011, dos soros antiescorpiônico e antilonômico.

250 1. Elaboração de documento técnico com proposta de texto sobre saúde ambiental com vistas à divulgação da 1ª Conferência Nacional de Saúde 
Ambiental – CNSA em periódico.

2. Elaboração de documento técnico com proposição de estratégicas e fluxos que poderão ser adotadas pelo setor de saúde para sua inserção nos 
processos de licenciamento ambiental.

251 1. Documento técnico contendo conduta técnica referente ao diagnóstico laboratorial de Botulismo.

2. Documento técnico contendo diagnóstico laboratorial de casos de Botulismo ocorridos no Brasil, no período de 2000 a 2007.

3.  Documento técnico preliminar do diagnóstico laboratorial na detecção de Salmonella spp em amostras clínicas e de alimentos (taxonomia, 
características gerais, habitat, ecologia, características clínicas e patogenia) – 1ª parte.

4. Documento técnico preliminar do diagnóstico laboratorial na detecção de Salmonella spp em amostras clínicas e de alimentos (epidemiologia, 
diagnóstico laboratorial, espécimes clínicas e Salmonella em alimentos) – 2ª parte.

5. Documento técnico preliminar do diagnóstico laboratorial na detecção de Salmonella spp em amostras clínicas e de alimentos (Características 
dos meios de cultura empregados) – 3ª parte.

6. Documento técnico preliminar do diagnóstico laboratorial na detecção de Salmonella spp em amostras clínicas e de alimentos (aspectos gerais-
antígenos das enterobactérias, meios de cultura, bibliografia) – 4ª parte.

252 1. Elaborar documento técnico contendo plano de preparação e respostas aos surtos e emergência em saúde pública em Doenças diarréicas Agudas 
– DDA e Doença Transmitida por Alimento – DTA.

2. Elaborar documento técnico contendo análise situacional dos dados laboratoriais das DTA disponibilizados pela rede nacional de laboratórios 
ano de 2004.

253 1. Elaborar documento técnico contendo a estrutura implantada para o diagnóstico de E. coli, com ênfase em E. coli O157:H7 nos Laboratórios 
Centrais de Saúde Pública (DF, RS, PR, SP, CE, MG e AM).

2. Proposta de elaboração do manual técnico de diagnóstico laboratorial de E. coli -organização da rede de laboratórios, normas de biossegurança, 
coleta, transporte, acondicionamento e diagnóstico laboratorial das E. coli.

254 1. Documento técnico contendo versão preliminar da Proposta de estudo para elaboração de projetos físicos de investimentos de unidades de 
vigilância e controle das zoonoses e doenças transmitidas por vetores (introdução; descrição das principais doenças transmitidas por vetores e 
zoonoses; definição de critérios de elegibilidade e prioridades para construção e classificação das unidades).

2. Documento técnico contendo versão preliminar da Proposta de estudo para elaboração de projetos físicos de investimentos de unidades de vigilância 
e controle das zoonoses e doenças transmitidas por vetores (dimensões e características de infraestrutura; tipos possíveis de serviços de saúde e seus 
respectivos ambientes físicos; fluxogramas dos ambientes em relação ao físico funcional; tipos e quantidades em relação ao físico funcional; tipos e 
quantidades de equipamentos, mobiliário e materiais permanentes; parâmetros de custos estimados para execução de obras).

255 1. Elaboração de estudo sobre a situação de saúde do município localizado em áreas de fronteiras que possuem ou não centro de controle de 
zoonoses: Guajará-Mirim/RO; Introdução; Descrição dos Indicadores socioeconômicos do município; Descrição da rede dos serviços de saúde; 
descrição da situação epidemiológica das principais zoonoses na Região; Potencialidades de cooperação técnica; Limitações e Recomendações.

2. Elaboração de estudo sobre a situação de saúde do município localizado em áreas de fronteiras que possuem ou não centro de controle 
de zoonoses: Tabatinga/AM; Introdução: Descrição dos Indicadores socioeconômico do município; Descrição da rede dos serviços de saúde; 
descrição da situação epidemiológica das principais zoonoses na Região; Potencialidades de cooperação técnica; Limitações e Recomendações.
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256 1. Elaborar documento técnico contendo descrição das unidades de atendimento de Média Complexidade (ambulatórios de especialidades, serviços 
de referência, SAE, hospitais de referência de média complexidade) que oferecem atendimento às hepatites virais, na Região Sul.

2. Elaborar documento técnico contendo descrição das unidades de atendimento de Média Complexidade (ambulatórios de especialidades, serviços 
de referência, SAE, hospitais de referência de média complexidade) que oferecem atendimento às hepatites virais, na Região Sudeste – estados 
do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

3. Elaborar documento técnico contendo descrição das unidades de atendimento de Média Complexidade (ambulatórios de especialidades, serviços 
de referência, SAE, hospitais de referência de média complexidade) que oferecem atendimento às hepatites virais, na Região Sudeste – Estado de 
São Paulo.

4. Elaborar documento técnico contendo descrição das unidades de atendimento de Média Complexidade (ambulatórios de especialidades, serviços 
de referência, SAE, hospitais de referência de média complexidade) que oferecem atendimento às hepatites virais, na Região Centro-Oeste.

5. Elaborar documento técnico contendo descrição das unidades de atendimento de Média Complexidade (ambulatórios de especialidades, serviços 
de referência, SAE, hospitais de referência de média complexidade) que oferecem atendimento às hepatites virais, na Região Norte.

6. Elaborar documento técnico contendo descrição das unidades de atendimento de Média Complexidade (ambulatórios de especialidades, serviços 
de referência, SAE, hospitais de referência de média complexidade) que oferecem atendimento às hepatites virais, na Região Nordeste.

257 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de instrumento avaliativo a ser aplicado nas Secretarias Estaduais de Saúde referente à 
instituição de ações normatizadas pelo Ministério da Saúde destinadas aos portadores de hepatites virais após a instituição do Programa 
Nacional de Hepatites Virais, acompanhado de cronograma de aplicação e metodologia a ser desenvolvida. 

2. Elaborar documento contendo análise dos instrumentos aplicados às Secretarias de Estado da Saúde, da Região Sul, referente à instituição 
de ações normatizadas pelo Ministério da Saúde, destinadas aos portadores de hepatites virais após a instituição do Programa Nacional de 
Hepatites Virais.

3. Elaborar documento contendo análise dos instrumentos aplicados às Secretarias de Estado da Saúde, da Região Sudeste, referente à instituição 
de ações normatizadas pelo Ministério da Saúde, destinadas aos portadores de hepatites virais após a instituição do Programa Nacional de 
Hepatites Virais.

4. Elaborar documento contendo análise dos instrumentos aplicados às Secretarias de Estado da Saúde, da Região Centro-Oeste, referentes à 
instituição de ações normatizadas pelo Ministério da Saúde, destinadas aos portadores de hepatites virais após a instituição do Programa 
Nacional de Hepatites Virais.

5. Elaborar documento contendo análise dos instrumentos aplicados às Secretarias de Estado da Saúde, da Região Norte, referentes à instituição 
de ações normatizadas pelo Ministério da Saúde, destinadas aos portadores de hepatites virais após a instituição do Programa Nacional de 
Hepatites Virais.

6. Elaborar documento contendo análise dos instrumentos aplicados às Secretarias de Estado da Saúde, da Região Nordeste, referentes à instituição 
de ações normatizadas pelo Ministério da Saúde, destinadas aos portadores de hepatites virais após a instituição do Programa Nacional de 
Hepatites Virais.

258 1. Documento técnico contendo análise das atividades elencadas no Plano Municipal de Hanseníase nos municípios clusters de Mato Grosso e os 
resultados alcançados no primeiro semestre de 2009, coletados através de contatos com os coordenadores municipais de Hanseníase.

2. Documento técnico contendo avaliação das atividades realizadas pelos municípios clusters de acordo com o Plano Municipal de Hanseníase e 
estruturação do programa nos municípios no período de seis meses após a elaboração do plano.

3. Documento técnico contendo monitoramento dos resultados relacionados às atividades elencadas no Plano Municipal de Hanseníase nos 
municípios clusters, considerando a implementação necessária para o ano de 2010.

259 1. Elaborar documento técnico apresentando resultado das capacitações realizadas no primeiro trimestre de 2009 para municípios que aderiram 
ao Programa Bolsa Família e Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, contendo avaliação do percentual de cobertura antes e depois das 
capacitações, resultado do nível de satisfação dos técnicos capacitados e avaliação final do (a) responsável pela capacitação. 

2. Elaborar documento técnico apresentando resultado das capacitações realizadas no segundo trimestre de 2009 para municípios que aderiram 
ao Programa Bolsa Família e Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, contendo avaliação do percentual de cobertura antes e depois das 
capacitações, resultado do nível de satisfação dos técnicos capacitados e avaliação final do (a) responsável pela capacitação.

3. Elaborar documento técnico apresentando resultado das capacitações realizadas no terceiro trimestre de 2009 para municípios que aderiram 
ao Programa Bolsa Família e Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, contendo avaliação do percentual de cobertura antes e depois das 
capacitações, resultado do nível de satisfação dos técnicos capacitados e avaliação final do (a) responsável pela capacitação.

4. Elaborar documento técnico apresentando resultado das capacitações realizadas no quarto trimestre de 2009 para municípios que aderiram 
ao Programa Bolsa Família e Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, contendo avaliação do percentual de cobertura antes e depois das 
capacitações, resultado do nível de satisfação dos técnicos capacitados e avaliação final do (a) responsável pela capacitação.

260 1. Documento técnico contendo análise substantiva da execução das Planvigi (196), com enfoque nas seguintes linhas de ação: 
a) Aprimoramento do Sistema de Vigilância em Saúde por meio de implantação de ações que ampliem a capacidade técnica e operacional dos 

órgãos de Vigilância Ambiental em saúde de estados e municípios. (linha de ação nº 3).
b) Análise da Situação de Saúde e Vigilância das DAST’S, (linha de ação nº 4) ambas referentes ao período de janeiro a março de 2009.

2. Documento técnico contendo análise substantiva da execução das Planvigi (196), com enfoque nas seguintes linhas de ação:
a)  Aprimoramento do Sistema de Vigilância em Saúde por meio de implantação de ações que ampliem a capacidade técnica e operacional dos 

órgãos de Vigilância Ambiental em saúde de estados e municípios. (linha de ação nº 3).
b)  Análise da Situação de Saúde e Vigilância das DAST’S, (linha de ação nº 4) ambas referentes ao período de abril a maio de 2009.
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261 1. Documento técnico contendo proposta de Biomonitoramento do Município de Vitória/ES para o serviço de vigilância em saúde ambiental.

2. Documento técnico contendo a análise do Instrumento de Identificação de Risco – INMR do Vigiar com vistas à pertinência no serviço em 
vigilância em saúde ambiental.

262 1. Elaborar documento técnico contendo levantamento das unidades geográficas existentes no município do Rio de Janeiro e projeções 
populacionais para o ano de 2008 (setores censitários do IBGE, bairros, áreas de planejamento, subdistritos, distritos, subprefeituras ou outros 
recortes geográficos submunicipais).

2. Elaborar documento técnico contendo a tabela ‘’de-para’’ de integração dos dados de diferentes unidades geográficas, a partir do Código do 
Endereçamento Postal (CEP) dos Correios para o Município do Rio de Janeiro.

3. Elaborar documento técnico contendo exemplos de novos Relatórios Gerenciais possíveis de serem elaborados a partir do prontuário web da 
família, tendo como exemplo o Município do Rio de Janeiro.

263 1. Elaborar documento técnico contendo análise da Estabilidade de vacinas após abertura do frasco, procedente de Bio-Manguinhos, relacionando 
objetivos do Estudo de Estabilidade e anotações gerais de cada estudo, segundo produtor.

2. Elaborar documento técnico contendo análise referente às vacinas multidoses adquiridas pela Coordenação Geral do Programa Nacional de 
Imunizações – CGPNI e o tempo de utilização das mesmas, após abertura do frasco.

3. Elaborar documento técnico contendo a avaliação dos lotes de vacina contra febre amarela, procedente de Bio-Manguinhos com eventos 
adversos notificados para a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – CGPNI e relacioná-los com o tipo de análise realizada 
pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS, verificando o porcentual que caíram em análise aleatória, no período de 
2004 a 2008.

4. Elaborar documento técnico contendo um consolidado de observações técnicas referentes aos imunobiológicos, adquiridos pela Coordenação 
Geral do Programa Nacional de Imunizações – CGPNI, enviadas pelas Coordenações Estaduais de Saúde, pelo período de 2 (dois) anos.

5. Elaborar documento técnico contendo os resultados do ensaio de contagem de Mycobacterium bovis (BCG), referente à vacina BCG, procedente da 
Fundação Ataulpho de Paiva – FAP e relacioná-los com os resultados do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS, no período 
de 3 (três) anos, verificando se há correlação dos resultados obtidos com a ocorrência de eventos adversos a esta vacina, no mesmo período.

6. Elaborar documento técnico descrevendo o processo de rastreabilidade dos imunobiológicos (vacinas, soros e imunoglobulinas) adquiridos pela 
Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – CGPNI.

264 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de Procedimentos para avaliação de imunobiológicos que foram expostos à temperatura 
inadequada de conservação, Parâmetros para solicitação ao INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde) de reteste de 
potência dos imunobiológicos. Fluxograma para orientar aos Estados na solicitação de reteste de potência. Levantamento do número de reteste 
de potência e resultado da análise dos mesmos, no período de cinco anos (2003 a 2008), emitidos pelo INCQS

2. Elaborar documento técnico contendo a aplicação da proposta para avaliação de imunobiológicos que foram expostos à temperatura inadequada 
de conservação serão discutidos com representantes do Comitê Técnico Operacional, os dados e informações contidas no Produto 1.

265 1. Elaborar documento técnico contendo relatório circunstanciado sobre vacinas adquiridas no mercado nacional durante o exercício de 2007, 
conforme demanda da área técnica, relacionando clara e uniformemente a denominação de cada produto, respectivos quantitativos, laboratório 
fornecedor, dosagem de fornecimento, valor unitário, valor total, finalidade do tratamento e demais dados e informações substanciais para a 
tomada de decisão. 

2. Elaborar documento técnico contendo relatório circunstanciado sobre soros adquiridos no mercado nacional durante o exercício de 2007, 
conforme demanda da área técnica, relacionando clara e uniformemente a denominação de cada produto, respectivos quantitativos, laboratório 
fornecedor, dosagem de fornecimento, valor unitário, valor total, finalidade do tratamento e demais dados e informações substanciais para a 
tomada de decisão.

266 1. Elaborar documento técnico contendo análise da apuração de resultados de doses aplicadas das vacinas de rotina: BCG, Hepatite B, Poliomielite 
e Tetravalente com cobertura vacinal em menores de 1 ano, e também da vacina Tríplice Viral em crianças de 1 ano de idade, nos 5.564 
municípios, avaliando o número de doses aplicadas na faixa etária específica e cobertura vacinal em uma série histórica de 3 anos: 2006, 2007 e 
2008, com consolidação das informações geradas nos bancos de dados do SI-API (Sistema de Informação de Avaliação do Programa Nacional de 
Imunizações) em todas as instâncias. 

2. Elaborar documento técnico contendo análise da produção referente à apuração de resultados das Campanhas de Vacinação contra a 
Poliomielite, 1ª e 2ª etapas, dos anos de 2006 a 2008, abordando aspectos relativos à recepção, leitura e consolidação única das informações 
geradas nos bancos de dados do SI-API em todas as instâncias do SUS, com informações atualizadas.

3. Elaborar documento técnico contendo análise da produção referente à apuração de resultados das Campanhas de Vacinação do Idoso (contra 
Influenza), dos anos de 2006 a 2008, abordando aspectos relativos à recepção, leitura e consolidação única das informações geradas nos bancos 
de dados do SI-API em todas as instâncias do SUS, com as novas atualizações estimadas pelo IBGE
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267 1. Elaborar documento técnico com informações do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária referente 
aos Projetos de Assentamentos dos Municípios de Nova Mamoré e Espigão D’Oeste – RO, com o objetivo de avaliar a qualidade de cadastro de 
localidades desse Sistema nos municípios e avaliar dados epidemiológicos visando aferir a condição das informações em áreas endêmicas para 
malária.

2. Elaborar documento técnico com informações do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária referente aos 
Projetos de Assentamentos dos Municípios de Rio Crespo, Monte Negro e Alto Paraíso – RO, com o objetivo de avaliar a qualidade de cadastro 
de localidades desse Sistema nos municípios e avaliar dados epidemiológicos visando aferir a condição das informações em áreas endêmicas para 
malária.

3. Elaborar documento técnico com informações do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária referente aos 
Projetos de Assentamentos dos Municípios de Guajará Mirim, Vale do Anari e Machadinho do Oeste – RO, com o objetivo de avaliar a qualidade 
de cadastro de localidades desse Sistema nos municípios e avaliar dados epidemiológicos visando aferir a condição das informações em áreas 
endêmicas para malária.

4. Elaborar documento técnico com informações do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária referente 
aos Projetos de Assentamentos dos Municípios de Campo Novo, Buritis e Cujumbim – RO, com o objetivo de avaliar a qualidade de cadastro de 
localidades desse Sistema nos municípios e avaliar dados epidemiológicos visando aferir a condição das informações em áreas endêmicas para 
malária.

5. Elaborar documento técnico com informações do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária referente aos 
Projetos de Assentamentos dos Municípios de Jaru, Gov. Jorge Teixeira, Theobroma e Vale do Paraíso – RO, com o objetivo de avaliar a qualidade 
de cadastro de localidades desse Sistema nos municípios e avaliar dados epidemiológicos visando aferir a condição das informações em áreas 
endêmicas para malária.

6. Elaborar documento técnico contendo metodologia detalhada para atualização das localidades referente aos Projetos de Assentamentos 
no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária com o objetivo de padronizar a metodologia para o 
monitoramento epidemiológico de casos de malária a Região Amazônica dos empreendimentos passíveis de licenciamento conforme a resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama nº 387, de dezembro de 2006.

268 1. Documento técnico sobre o estado da informação do sistema Sivep-Malária referente aos projetos de assentamentos do município de Candeias 
do Jamari/RO.

2. Documento técnico sobre o estado da informação do sistema Sivep-Malária referente aos projetos de assentamentos do município de Itapuã 
D’Oeste/RO.

3. Documento técnico sobre o estado da informação do sistema Sivep-Malária referente aos projetos de assentamentos do município de Candeias 
do Jamari/RO.

4. Documento técnico sobre o estado da informação do sistema Sivep-Malária referente aos projetos de assentamentos do município de Itapuã 
D’Oeste/RO.

269 1. Documento técnico contendo avaliação da completitude dos dados de leishmaniose tegumentar americana (LTA) notificados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no ano de 2001 para a Região Sul.

2. Documento técnico contendo avaliação da completitude dos dados de leishmaniose tegumentar americana (LTA) notificados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no ano de 2006 para a Região Sul.

3. Documento técnico contendo análise comparativa da evolução da qualidade dos dados de leishmaniose tegumentar americana (LTA) notificados 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no ano de 2006 em relação ao ano de 2001 para a Região Sul.

4. Documento técnico contendo avaliação da completitude dos dados de leishmaniose tegumentar americana (LTA) notificados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no ano de 2001 para a Região Sudeste.

5. Documento técnico contendo avaliação da completitude dos dados de leishmaniose tegumentar americana (LTA) notificados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no ano de 2006 para a Região Sudeste.

6. Documento técnico contendo análise comparativa da evolução da qualidade dos dados de leishmaniose tegumentar americana (LTA) notificados 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no ano de 2006 em relação ao ano de 2001 para a Região Sudeste.

270 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação da completitude dos dados de LTA notificados no Sinan no ano de 2001 para a Região Nordeste.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação da completitude dos dados de LTA notificados no Sinan no ano de 2006 para a Região Nordeste.

271 1. Elaborar documento técnico sobre a viabilidade de estabelecer contrato entre entes federados sobre as responsabilidades sanitárias das ações de 
Vigilância em Saúde.

2. Elaborar documento técnico com proposta de articulação do Termos de Compromisso de Gestão Estadual como os instrumentos de planejamento 
da Vigilância em Saúde e os indicadores do Pacto pela Vida.
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272 1. Elaborar documento contendo relatório técnico de avaliação dos registros de doses aplicadas e das coberturas vacinais acumuladas contra 
hepatite B na população de 1 a 19 anos e de 11 a 19 anos de idade, apontando municípios com baixas coberturas (<80%), inconsistências 
em relação ao registro de doses e valores aberrantes (>120%) com base os parâmetros estabelecidos pelo PNI para as coberturas vacinais 
adequadas (maior ou igual 95%) e as estimativas populacionais para esses grupos etários. Ano de referência 2008. 

2. Elaborar documento contendo relatório técnico de avaliação dos registros de doses aplicadas e das coberturas vacinais na população geral e < 
de um ano de idade para a vacina contra a febre amarela, identificando inconsistências em relação ao registro de doses e valores aberrantes 
(>120%) tendo com base os parâmetros estabelecidos pelo PNI para as coberturas vacinais adequadas (100%) e as estimativas populacionais 
para esses grupos etários. Ano de referência 2008.

3. Elaborar documento contendo relatório técnico de avaliação dos registros de doses aplicadas e das coberturas vacinais na população geral e < 
de um ano de idade para as vacinas do calendário da criança em municípios contemplados pelo Programa Saúde na Escola (PSE), identificando 
inconsistências em relação ao registro de doses e valores aberrantes (>120%) tendo com base os parâmetros estabelecidos pelo PNI para as 
coberturas vacinais adequadas (maior ou igual 95%) e as estimativas populacionais para esses grupos etários. Ano de referência 2008.

4. Elaborar documento contendo relatório técnico de avaliação dos dados quanto à alimentação sistemática do SI-API, em relação a doses 
aplicadas, regularidade dos registros na rotina e em campanhas de vacinação, identificando municípios com irregularidade e inconsistências dos 
dados. Ano de referência 2008. 

5. Elaborar documento contendo relatório técnico de avaliação dos dados quanto à alimentação sistemática do SI-API, em relação às doses 
aplicadas da vacina dT em mulheres em idade fértil num período de cinco anos identificando irregularidade dos registros na rotina e 
inconsistências dos dados. Ano de referência 2008.

6. Elaborar documento contendo relatório técnico sistematizando as inconsistências identificadas nos diferentes grupos alvos da vacinação 
avaliados com proposições para redução das inconsistências de dados e alimentação sistemática do SI-API, nos diferentes produtos elaborados 
com a finalidade de verificadas nos relatórios nos produtos anteriores descritos na CGPNI. Ano de referência 2008.

273 1. Documento contendo o perfil alimentar de Rhodnius pictipes Stål, 1872 capturadas em duas áreas de risco de transmissão oral de doença de 
Chagas, do Estado do Pará, Brasil.

2. Documento contendo o modo de penetração do piretróide deltametrina em três espécies da subfamília Triatominae (Hemiptera, Reduviidae) – 
vetores da doença de Chagas.

3. Documento contendo a metodologia de criação e manutenção de colônias de triatomíneos para o monitoramento de resistência de inseticidas 
utilizados no seu controle.

4. Documento contendo os critérios para habilitação do Laboratório de Referência Nacional em Taxonomia de Triatomíneos/Fiocruz/RJ.

5. Documento contendo o monitoramento de resistência de populações de Panstrongylus megistus (Burmeister 1835) – principal vetor de Doença 
de Chagas do Litoral Nordestino.

6. Documento contendo o Procedimento Operacional Padrão para identificação taxonômica, exame de infecção natural e monitoramento de 
resistência para os vetores da doença de Chagas.

274 1. Elaborar documento técnico contendo monitoramento de resistência de populações de Triatoma brasiliensis – principal vetor de Doença de 
Chagas do Nordeste Brasileiro.

2. Elaborar documento técnico contendo monitoramento de resistência de populações de Triatoma sordida – principal vetor de Doença de Chagas 
do Brasil Central.

275 1. Elaborar documento técnico contendo análise do monitoramento de desempenho dos indicadores dos municípios selecionados no cluster nº 1 do 
PNCH – Programa de Controle da Hanseníase – no estado do Piauí.

2. Elaborar documento técnico contendo análise do monitoramento de desempenho dos indicadores dos municípios selecionados no cluster nº 10 
do PNCH no estado do Ceará.

3. Elaborar documento técnico contendo análise do monitoramento de desempenho dos indicadores dos municípios selecionados no cluster nº 10 
do PNCH no estado da Bahia.

276 1. Documento técnico contendo a metodologia para orientação aos estudos na implantação do Programa de vigilância e controle das micoses 
sistêmicas no Brasil.

2. Documento técnico contendo o protocolo clínico da paracoccidioidomicose.

3. Documento técnico contendo a Elaboração da Ficha de Investigação Epidemiológica – FIE da paracocidioidomicose a ser implantada nas 
Unidades Federadas.

4. Documento técnico contendo a proposta de vigilância e controle da criptococose.

5. Documento técnico contendo o protocolo clínico da criptococose.

6. Documento técnico contendo a Elaboração da Ficha de Investigação Epidemiológica da criptococse a ser implantada nas Unidades Federadas.

277 1. Elaborar documento técnico contendo a proposta de implantação do sistema de vigilância epidemiológica das micoses sistêmicas no Brasil.

2. Elaborar documento técnico contendo o protocolo do sistema de vigilância epidemiológica da micose sistêmica paracoccidioidomicose.
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278 1. Documento técnico contendo análise do monitoramento e avaliação com relação à completitude e coerência dos dados relativos aos casos de 
menores de 15 anos de 2008, até o fechamento em junho de 2009 e diagnóstico mensal da situação dos casos de hanseníase, em menores de 
15 anos, detectados em 2009 – inseridos no Sistema Nacional de Notificação de Agravos – Sinan nos primeiros quatro meses de 2009.

2. Documento técnico contendo análise do monitoramento e avaliação com relação à análise dos indicadores de avaliação dos casos de hanseníase, 
em menores de 15 anos, detectados em 2008 – Panorama Nacional 2008 e a completitude e coerência dos dados relativos aos casos de 
hanseníase, em menores de 15 anos de 2009, com retorno regular de informação aos Estados.

3. Documento técnico contendo análise do monitoramento e avaliação com relação à completitude e coerência dos dados, relativos aos casos 
menores de 15 anos de 2009, com retorno regular de informação aos Estados e o diagnóstico mensal da situação dos casos de hanseníase em 
menores de 15 anos, detectados em 2009, inseridos no Sistema Nacional de Notificação de Agravos – Sinan, primeiro semestre de 2009 e, o 
monitoramento dos indicadores epidemiológicos e operacionais dos casos de hanseníase em menores de 15 anos, detectados em 2009.

279 1. Documento técnico contendo Panorama da Situação da Poliomielite no Mundo, Série Histórica de 2007 e 2008.

2. Documento técnico contendo Análise do Funcionamento do Fluxo de envio de amostras de fezes dos casos de PFA e de Resultados de Pesquisa 
de Poliovírus, no Estado de Minas Gerais em 2008. 

3. Documento técnico contendo: Relação de Busca Ativa nas Unidades de Saúde, Palestras e demais Atividades de Sensibilização para Profissionais 
de Saúde realizadas no Estado de Minas Gerais em 2008

4. Documento técnico sobre: Situação de Poliovírus Derivados Vacinais (PVDV), fisiopatologia e epidemiologia mundial.

5. Documento técnico contendo: Histórico da Erradicação da Poliomielite no Brasil.

6. Análise de duplicidade, inconsistências, completitude e encerramento dos dados de PFA registrados no Sinan, referentes aos anos de 2008 e 
2009 no Estado de Minas Gerais.

280 1. Elaborar documento técnico contendo Avaliação das Coberturas Vacinais contra a Poliomielite: Vacinação de Rotina e Campanhas Nacionais no 
Estado de Minas Gerais no ano de 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos casos das Paralisias Flácidas Agudas – PFA notificados no Sistema Nacional de Agravos 
Notificáveis – Sinan em 2008, no Estado de Minas Gerais: contemplar classificação final, critério de classificação, diagnóstico de descarte e 
análise de inconsistências e completitude das variáveis laboratoriais sobre a coleta de amostra, envio e resultado; com correlação entre os 
registros do Sinan e Planilhas de Resultados Laboratoriais recebidas da Cover.

281 1. Elaborar documento técnico contendo os instrumentos de coleta de dados, plano de análise de dados, relatórios de teste piloto e de treinamento 
de pesquisadores de campo, nos estados do Amapá, Amazonas e Roraima, para o Programa Nacional da Hanseníase.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório parcial da avaliação e resultado de debate desse documento com representantes dos grupos de 
sustentação do programa (stakeholders), nos estados do Amapá, Amazonas e Roraima, para o Programa Nacional da Hanseníase.

3. Elaborar documento técnico contendo o relatório final da avaliação nos estados do Amapá, Amazonas e Roraima, para o Programa Nacional da 
Hanseníase.

282 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de um instrumento para a autoavaliação dos Lacen, classificados no “nível A”, do cumprimento 
dos requisitos de Sistema de Gestão da Qualidade exigidos nos estágios 1 e 2 do anexo VIII da Portaria 2.606/MS/2005, visando o processo da 
2ª avaliação, para efeito da Portaria 2.606/MS/2005.

2. Elaborar documento técnico contendo análise das autoavaliações realizadas pelos Lacen, classificados no “nível A”, do cumprimento dos 
requisitos de Sistema de Gestão da Qualidade exigidos nos estágios 1 e 2 do anexo VIII da Portaria 2.606/MS/2005, visando o processo da 2ª 
avaliação, para efeito da Portaria 2.606/MS/2005.

3. Elaborar documento técnico contendo proposta de um instrumento padronizado a ser utilizado nas avaliações in loco dos Lacen visando a 2ª 
avaliação, para efeito da Portaria 2.606/MS/2005.

4. Elaborar documento técnico contendo modelo descritivo do procedimento técnico a ser preconizado aos Lacens para auditoria interna do 
Sistema de Gestão da Qualidade, visando o atendimento da Portaria 2.606/MS/2005.

5. Elaborar documento técnico contendo modelo descritivo do procedimento técnico a ser preconizado aos Lacens para identificação de 
necessidades de treinamento, visando o atendimento da Portaria 2.606/MS/2005.

6. Elaborar documento contendo modelo descritivo do procedimento técnico a ser preconizado aos Lacens para liberação e entrega dos relatórios 
de ensaios visando o atendimento da Portaria 2.606/MS/2005.

283 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de um plano de ação estratégico para CGLAB e Lacen visando o atendimento da Portaria 2.606/
MS/2005.

2. Elaborar documento contendo Modelo Descritivo do Procedimento Técnico a ser preconizado aos Lacens para elaboração dos documentos do 
Sistema de Gestão da Qualidade, visando o atendimento da Portaria 2.606/MS/2005.

3. Elaborar documento contendo Modelo Descritivo do Procedimento Técnico a ser preconizado aos Lacens para o controle dos documentos do 
Sistema de Gestão da Qualidade, visando o atendimento da Portaria 2.606/MS/2005.
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284 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica do sarampo e rubéola que estão 
no PACTO (Investigar oportunamente todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no estado de Santa Catarina) e PAVS_2008 (Investigar 
laboratorialmente todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no estado de Santa Catarina) com vistas à interrupção da transmissão 
endêmica do vírus da rubéola e sarampo.

2. Elaborar documento técnico contendo a elaboração do Plano de Ação para Certificação a ser desenvolvido pela vigilância epidemiológica das 
Doenças Exantemáticas no estado de Santa Catarina no período de 2009 e 2010.

3. Elaborar documento técnico contendo a implantação das ações para Certificação definidas no Plano de Ação da vigilância epidemiológica das 
Doenças Exantemáticas no estado de Santa Catarina com vistas à eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita.

4. Elaborar documento técnico contendo a elaborar o Plano de Ação e implantação da Unidade Sentinela para a Síndrome da Rubéola Congênita 
(SRC) para o ano de 2008 e 2009 com vistas à certificação da eliminação do sarampo e rubéola no estado de Santa Catarina. Segundo os 
critérios do GT/Exantemáticas/Cover/SVS/MS e OPS

5. Elaborar documento técnico contendo a análise da consistência dos dados no Sinan/Rubéola, Sarampo e SRC, referente ao ano de 2008 e 2009, 
para o estado de Santa Catarina com vistas à certificação da eliminação do sarampo e rubéola no estado.

6. Elaborar documento técnico contendo a validação casos notificados e confirmados de sarampo e rubéola no Boletim de Notificação Semanal 
(BNS) comparando aos dados do Sinan, durante o ano de 2008 e 2009 com vistas à certificação da eliminação do sarampo e rubéola no estado 
de Santa Catarina.

285 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação do Impacto da Campanha de Vacinação Contra a Rubéola no primeiro bimestre de 2009, no 
Estado de Santa Catarina.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação do banco de dados das gestantes vacinadas inadvertidamente contra a rubéola (GVI) durante a 
Campanha de Vacinação em 2008, no Estado de Santa Catarina.

286 1. Documento técnico contendo versão preliminar de 5 capítulos do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, referente aos agravos: Cólera, 
Coqueluche, Difteria, Febre Maculosa Brasileira, Leishmaniose Tegumentar Americana, Leishmaniose Visceral, Leptospirose, Poliomielite, Raiva, 
Tracoma e Varicela; abordando informações atualizadas, roteiros detalhes de investigação epidemiológica de campo e as medidas de controle 
pertinentes para cada situação específica em seus conteúdos técnico/teóricos.

2. Documento técnico contendo preliminar de 6 capítulos do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, referente aos agravos: Cólera, 
Coqueluche, Difteria, Febre Maculosa Brasileira, Leishmaniose Tegumentar Americana, Leishmaniose Visceral, Leptospirose, Poliomielite, Raiva, 
Tracoma e Varicela; abordando informações atualizadas, roteiros detalhes de investigação epidemiológica de campo e as medidas de controle 
pertinentes para cada situação específica em seus conteúdos técnico/teóricos.

3. Documento contendo versão final consolidada dos 11 capítulos do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, referente aos agravos: Cólera, 
Coqueluche, Difteria, Febre Maculosa Brasileira, Leishmaniose Tegumentar Americana, Leishmaniose Visceral, Leptospirose, Poliomielite, Raiva, 
Tracoma e Varicela, apresentada e formatada em consonância com as normas e padrões técnicos exigidos pelo Ministério da Saúde

287 1. Elaborar documento técnico contendo Plano de Trabalho para a produção da 7ª edição do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, com a 
descrição da estratégia para sua elaboração, definição e sistematização dos temas, da agenda de discussão técnica e do cronograma de trabalho.

2. Elaborar documento contendo versão final, aprovada pela equipe técnica da SVS, dos seguintes capítulos: Regulamento Sanitário Internacional 
(RSI), Vigilância Epidemiológica, Investigação de casos e epidemias – estratégia Cievs, Hantavirose, Dengue, Peste, doença de Chagas, Botulismo, 
Febre Amarela, Sífilis adquirida e Sífilis congenital, Rubéola/Síndrome da Rubéola Congênita.

288 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica do sarampo e rubéola que 
estão no Pacto (Investigar oportunamente todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no Estado de Rondônia) e PAVS 2008 (Investigar 
laboratorialmente todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no Estado de Rondônia) com vistas à interrupção da transmissão endêmica do 
vírus da rubéola e sarampo.

2. Elaborar documento técnico contendo a elaboração do Plano de Ação para Certificação a ser desenvolvido pela vigilância epidemiológica das 
Doenças Exantemáticas no Estado de Rondônia no período de 2009 e 2010.

3. Elaborar documento técnico contendo a implantação das ações para Certificação definidas no Plano de Ação da vigilância epidemiológica das 
Doenças Exantemáticas no Estado de Rondônia com vistas à eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita.

4. Elaborar documento técnico contendo a Elaboração do Plano de Ação e implantação da Unidade Sentinela para a Síndrome da Rubéola 
Congênita (SRC) para o ano de 2009 e 2010 com vistas à certificação da eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita no Estado de 
Rondônia. Segundo os critérios do GT/Exantemáticas/Cover/SVS/MS e OPS.

5. Elaborar documento técnico contendo a análise da consistência dos dados no Sinan/Rubéola, Sarampo e SRC, referente ao ano de 2008 e 2009, 
para o Estado de Rondônia com vistas à certificação da eliminação do Sarampo e Rubéola no estado.

6. Elaborar documento técnico contendo a avaliação dos casos notificados e confirmados de sarampo e rubéola no Boletim de Notificações 
Semanal (BNS) comparando aos dados do Sinan, durante o ano de 2008 e 2009 com vistas à certificação da eliminação do sarampo e rubéola 
no Estado de Rondônia.

289 1. Elaborar documento técnico contendo análise de cobertura vacinal e homogeneidade da Campanha Nacional contra Rubéola realizada em 2008, 
para o Estado de Rondônia, com o objetivo de subsidiar as ações de eliminação da SRC, Rubéola e Sarampo no Estado.

2. Elaborar documento técnico contendo análise do banco de dados do Sinan da Síndrome da Rubéola Congênita, ano 2008, verificando o critério 
de encerramento e descarte dos casos notificados, com objetivo de subsidiar as ações de eliminação da SRC, no Estado de Rondônia.
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290 1. Elaborar documento técnico contendo análise técnica das ações e resultados esperados programados no plano de trabalho de todos os 
Programas Nacionais e Coordenações Gerais que compõem o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, durante o primeiro trimestre do 
ano de 2008, em relação aos produtos contratados; com uma descrição qualitativa e quantitativa do objetivo da contratação pela área, produtos 
realizados e resultados esperados e alcançados.

2. Elaborar documento técnico contendo análise técnica das ações e resultados esperados programados no plano de trabalho dos seguintes 
Departamentos/Coordenações: Gabinete da SVS, Dasis, Diges e CGVAM, durante o segundo trimestre do ano de 2008, em relação aos produtos 
contratados; com uma descrição qualitativa e quantitativa do objetivo da contratação pela área, produtos realizados e resultados esperados e 
alcançados.

3. Elaborar documento técnico contendo análise técnica comparativa, consolidada e conclusiva das ações e resultados esperados programados no 
plano de trabalho de todos os Programas Nacionais e Coordenações Gerais que compõem o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, 
Gabinete da SVS, Dasis, Diges e CGVAM, durante o primeiro semestre do ano de 2008, em relação aos produtos contratados; com uma descrição 
qualitativa e quantitativa do objetivo da contratação pela área, produtos realizados e resultados esperados e alcançados.

291 1. Análise de qualidade do banco de dados (completitude e inconsistências) da Leptospirose no estado de São Paulo ano de 2008.

2. Análise de qualidade do banco de dados (completitude e inconsistências) da Leptospirose no estado de Santa Catarina ano de 2008.

3. Análise de qualidade do banco de dados (completitude e inconsistências) da Leptospirose no estado do Rio Grande do Sul ano de 2008.

292 1. Elaborar análise de qualidade de informação do banco de dados dos municípios de Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Salvador e Recife, 
no período de 2007 e 2008.

2. Elaborar análise de situação epidemiológica da Leptospirose nos municípios de Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Salvador e Recife, no 
período de 2007 e 2008.

293 1. Documento técnico utilizando dados epidemiológicos referentes ao ano de 2007 para identificação de municípios localizados no Sul da Bahia, 
Norte do Espírito Santo e Sudeste de Minas Gerais que apresentem indicadores relacionados a hanseníase com baixos percentuais de cura, altos 
percentuais de esquemas substitutivos e de entradas por recidivas.

2. Documento técnico contendo a definição de estratégias, em parceria com a Atenção Básica, para definição de atividades de educação 
continuada, aqui definida como assessoria técnica, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com ações de controle da hanseníase, a serem 
implantadas nos municípios identificados com os indicadores referidos acima.

3. Documento técnico contendo proposta de Plano de Ação às coordenações municipais dos Programas de Controle da Hanseníase e da Atenção 
Básica para operacionalização de estratégias de intervenção e de Educação Continuada nas Unidades Básicas de Saúde, nos municípios 
identificados com baixos percentuais de cura, altos percentuais de esquemas substitutivos e de entradas por recidivas.

294 1. Documento técnico com elaboração de protocolo para avaliação das características clínicas e laboratoriais e monitoramento dos casos que 
apresentaram efeitos colaterais e uma ou mais das drogas componentes da PQT/OMS. Aplicação dos produtos em municípios selecionados de 
acordo com o critério do número de casos submetidos aos esquemas substitutivos.

2. Elaborar documento técnico contendo o levantamento do número de casos de hanseníase diagnosticados como recidiva de acordo com as 
informações do banco de dados e elaboração de protocolo para padronização do monitoramento desses casos.

295 1. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C na Região Norte.

2. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C na Região Nordeste.

3. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C nos estados de MG, ES e RJ.

4. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C em São Paulo.

5. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C na Região Centro-Oeste.

6. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C na Região Sul.

296 1. Documento técnico contendo protocolo para o diagnóstico de recidiva nas unidades de referência de hanseníase, em quatro das cinco regiões do 
país, bem como a definição do fluxo de coleta de amostras laboratoriais do Brasil a serem encaminhadas, de acordo com projeto multicêntrico de 
vigilância da resistência medicamentosa em hanseníase, para validação em laboratório internacional.

2. Documento técnico contendo análise dos protocolos de pesquisas operacionais integrados entre as diferentes linhas de estudo já inseridos no 
desenvolvimento dos projetos multicêntricos para execução 2009-2010, nas áreas de cluster de casos de hanseníase contempladas no edital 
DDECIT/2008 (MT, MA, TO, PA, PI, BA, ES, MG) e descrição das linhas de pesquisa, financiadas pelo MS e ONG internacionais nos anos 2006-
2008 no país, seus resultados e grau de implementação dos mesmos no PNCH – Programa Nacional de Controle da Hanseníase”.

297 1. Documento técnico contendo análise sobre a presença de agregação espacial da tuberculose por municípios no país.

2. Documento técnico contendo análise sobre a presença de agregação espacial de AIDS por município no país.

3. Documento técnico contendo análise sobre as características dos municípios pertencentes aos agregados espaciais da tuberculose e da 
hanseníase.

4. Documento técnico contendo análise sobre as características dos municípios pertencentes aos agregados espaciais da tuberculose e da AIDS.

5. Documento técnico sobre o comportamento epidemiológico recente da malária no país.

6. Documento técnico contendo a análise sobre a presença do vírus da febre amarela no domínio da Mata Atlântica, cenários possíveis diante da 
política de preservação ambiental.
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298 1. Documento técnico contendo proposta de criação de um banco de dados das capacitações da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde 
Ambiental e Coordenação de Saúde do Trabalhador – CGVAM/COSAT a serem inseridas na página do Pisast – Painel de Informações em Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador.

2. Documento técnico contendo os dados das capacitações realizadas pela Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental e Coordenação 
de Saúde do Trabalhador – CGVAM/COSAT a partir do ano de 2005, inseridas no banco de dados na página do Pisast – Painel de Informações 
em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador.

299 1. Elaborar documento técnico contendo consolidado e análise dos eventos realizados em 2007, pela Coordenação Geral de Laboratório de Saúde 
Pública – CGLAB, no âmbito do Projeto Vigisus II, em Brasília, considerando o perfil do público envolvido, número de técnicos capacitados, temas 
abordados, bem como objetivos propostos versus alcançados.

2. Elaborar documento técnico contendo consolidado e análise dos eventos realizados em 2007, pelo Departamento de Análise da Situação de 
Saúde – Dasis, no âmbito do Projeto Vigisus II, em Brasília, considerando o perfil do público envolvido, número de técnicos capacitados, temas 
abordados, bem como objetivos propostos versus alcançados.

3. Elaborar documento técnico contendo consolidado e análise dos eventos realizados em 2007, pelo Gabinete do Departamento de Vigilância 
Epidemiológica – GAB/Devep, no âmbito do Projeto Vigisus II, em Brasília, considerando o perfil do público envolvido, número de técnicos 
capacitados, temas abordados, bem como objetivos propostos versus alcançados.

4. Elaborar documento técnico contendo consolidado e análise dos eventos realizados em 2007, pela Coordenação Geral de Vigilância Ambiental 
– CGVAM, no âmbito do Projeto Vigisus II, em Brasília, considerando o perfil do público envolvido, número de técnicos capacitados, temas 
abordados, bem como objetivos propostos versus alcançados.

5. Elaborar documento técnico contendo consolidado e análise dos eventos realizados em 2007, pela Coordenação Geral do Programa de 
Imunizações – CGPNI e pela Diretoria de Apoio à Gestão da Vigilância em Saúde – DAGVS, no âmbito do Projeto Vigisus II, em Brasília, 
considerando o perfil do público envolvido, número de técnicos capacitados, temas abordados, bem como objetivos propostos versus alcançados. 

300 1. Elaborar documento contendo análise técnica das ações e resultados esperados programados e executados no plano de trabalho de todos os 
Programas Nacionais e da Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis que compõem o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, 
durante o segundo semestre do ano de 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo análise técnica das ações e resultados esperados programados e executados no plano de trabalho dos 
seguintes Departamentos/Coordenações: Gabinete da SVS, Dasis,Diges E CGVAM,durante o segundo semestre do ano de 2008.

3. Elaborar documento técnico contendo análise técnica, comparativa e conclusiva das ações e resultados esperados programados e executados 
no plano de trabalho de todos os Programas Nacionais e da Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis que compõem o Departamento de 
Vigilância Epidemiológica/Devep, Gabinete da SVS, Dasis, Diges e CGVAM, durante o segundo semestre do ano de 2008.

301 1. Cartilhas de autocuidado: Cuidado da face, Cuidando das mãos e Cuidando dos pés. Três documentos dirigidos às pessoas atingidas pela 
hanseníase durante o tratamento e na pós-alta (usuários), visando a prevenção de incapacidades e melhoria da sua qualidade de vida.

2. Caderno de Monitoramento em Autocuidado: documento técnico institucional em autocuidado, dirigido aos usuários, nos grupos de autocuidado, 
como ferramenta para autoavaliação das suas ações de prevenção de incapacidades.

3. Manual de orientação para peritos do INSS: documento técnico instrucional sobre Hanseníase e sua consequências dirigido a profissionais 
peritos em atuação no INSS, responsáveis pela avaliação pericial das pessoas atingidas pela hanseníase.

302 1. Elaborar documento técnico contendo parecer técnico sobre o cumprimento das metas pactuadas para indicadores no ano de 2007, das 
Secretarias Estaduais de Saúde da Região Norte, estabelecidas nos Planos de Vigilância em Saúde.

2. Elaborar documento técnico contendo parecer técnico sobre o cumprimento das metas pactuadas para indicadores no ano de 2007, das 
Secretarias de Saúde de Capitais da Região Norte, estabelecidas nos Planos de Vigilância em Saúde.

3. Elaborar documento técnico contendo parecer técnico sobre o cumprimento das metas pactuadas para indicadores no ano de 2007, das 
Secretarias Estaduais de Saúde da Região Sudeste, estabelecidas nos Planos de Vigilância em Saúde.

4. Elaborar documento técnico contendo parecer técnico sobre o cumprimento das metas pactuadas para indicadores no ano de 2007, das 
Secretarias de Saúde de Capitais da Região Sudeste, estabelecidas nos Planos de Vigilância em Saúde.

5. Elaborar documento técnico contendo Parecer Técnico sobre o cumprimento das metas pactuadas para indicadores do Programa 1444 – 
Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças e Agravos no ano de 2008.

6. Elaborar documento técnico contendo Relatório Anual de Gestão da SVS referente ao desempenho das Ações desenvolvidas pela SVS no ano de 
2009.

7. Elaborar documento técnico contendo Parecer Técnico sobre o cumprimento das metas pactuadas para indicadores no ano de 2007, das 
Secretarias Estaduais de Saúde da Região Centro-Oeste, estabelecidas nos Planos de Vigilância em Saúde.

8. Elaborar documento técnico contendo Parecer Técnico sobre o cumprimento das metas pactuadas para indicadores no ano de 2007, das 
Secretarias de Saúde de Capitais da Região Centro-Oeste, estabelecidas nos Planos de Vigilância em Saúde.

303 1. Elaborar documento técnico contendo Parecer Técnico sobre o cumprimento das metas pactuadas para indicadores no ano 2007, das Secretarias 
Estaduais de Saúde da Região Sul, estabelecidas nos Planos de Vigilância em Saúde.

2. Elaborar documento técnico contendo Parecer Técnico sobre o cumprimento das metas pactuadas para indicadores no ano 2007, das Secretarias 
de Capitais da Região Sul, estabelecidas nos Planos de Vigilância em Saúde.

304 1. Documento técnico contendo avaliação da participação do Ministério da Saúde no Plano Nacional de Eliminação de Clorofluorcarbonos.

2. Documento técnico contendo Plano de Ação 2009-2010 do grupo Ministerial instituído pela Portaria MS/GM 2799/06.

3. Documento técnico contendo proposta de estudo retrospectiva do melanoma no Brasil com base nos dados do Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde.
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305 1. Documento técnico contendo: análise do perfil epidemiológico dos pacientes com hantavirose registrados no Bioma de Mata Atlântica, Brasil, 
1993 a 2008.

2. Documento técnico contendo: análise do perfil epidemiológico dos pacientes com de hantavirose registrados no Bioma de Cerrado, Brasil, 1993 
a 2008.

3. Documento técnico contendo: análise do perfil epidemiológico dos pacientes com hantavirose registrados no Bioma de Floresta Amazônica e 
Área de Transição dos Estados do Mato Grosso e Maranhão, Brasil, 1993 a 2008.

306 1. Versão final do documento técnico contendo informações sobre conduta, manejo e biossegurança na captura de roedores silvestres.

2.  Versão final do documento técnico contendo informações sobre conduta, manejo e biossegurança na captura de roedores sinantrópicos.

307 1. Documento contendo a versão preliminar da proposta de revisão, atualização e ampliação da normatização dos procedimentos técnicos e 
gerenciais relacionados à atividade de vacinação, a partir do conteúdo da atual edição do Manual de Procedimentos de Vacinação, do Ministério 
da Saúde.

2. Documento contendo a versão definitiva do novo Manual de procedimentos de Vacinação, revisão, atualizados e ampliados.

308 1. Documento técnico contendo o instrumento para coleta de dados que subsidiará a avaliação da Implantação da Vigilância Ampliada na Rede de 
diagnóstico para detecção de Rotavírus – período 2007.

2. Documento técnico contendo relatório de avaliação do diagnóstico para detecção de rotavírus na Região Norte do país – período 2007.

3. Documento técnico contendo relatório de avaliação do diagnóstico para detecção de rotavírus na Região Nordeste do país – período 2008.

4. Documento técnico contendo relatório de avaliação do diagnóstico para leptospirose na Região Sul do país – período 2008.

5. Documento técnico contendo relatório de avaliação dos resultados do diagnóstico da leptospirose na Região Sudeste do país – período 2008. 

6. Documento técnico contendo as metodologias utilizadas no diagnóstico da Leptospirose na Rede de Laboratórios de Saúde Pública.

309 1. Elaborar documento técnico contendo orientações para coleta, armazenamento, acondicionamento, transporte e envio de amostras para 
detecção de Rotavírus na Rede de Laboratórios de Saúde Pública.

2. Elaborar documentos de avaliação na elaboração de parâmetros técnicos no controle de qualidade de kits diagnóstico para leptospirose 
disponibilizados aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública.

310 1. Documento técnico contendo análise de situação em saúde das causas externas a partir dos atendimentos de vítimas de violências e acidentes 
em serviços sentinela de urgência e emergência de municípios selecionados pelo Dasis, da Região Norte do país – componente da vigilância 
pontual, feita através de inquérito hospitalar, do projeto de ”Vigilância de Violência e Acidentes – Viva”.

2. Documento técnico contendo análise de situação em saúde das causas externas a partir dos atendimentos de vítimas de violências e acidentes 
em serviços sentinela de urgência e emergência de municípios selecionados pelo Dasis, da Região Nordeste do país – componente da vigilância 
pontual, feita através de inquérito hospitalar, do projeto de ”Vigilância de Violência e Acidentes – Viva”.

3. Documento técnico contendo análise de situação em saúde das causas externas a partir dos atendimentos de vítimas de violências e acidentes 
em serviços sentinela de urgência e emergência de municípios selecionados pelo Dasis, da Região Centro-Oeste do país – componente da 
vigilância pontual, feita através de inquérito hospitalar, do projeto de ”Vigilância de Violência e Acidentes – Viva”.

4. Documento técnico contendo análise de situação em saúde das causas externas a partir dos atendimentos de vítimas de violências e acidentes 
em serviços sentinela de urgência e emergência de municípios selecionados pelo Dasis, da Região Sudeste do país – componente da vigilância 
pontual, feita através de inquérito hospitalar, do projeto de ”Vigilância de Violência e Acidentes – Viva”.

5. Documento técnico contendo análise de situação em saúde das causas externas a partir dos atendimentos de vítimas de violências e acidentes 
em serviços sentinela de urgência e emergência de municípios selecionados pelo Dasis, da Região Sul do país – componente da vigilância 
pontual, feita através de inquérito hospitalar, do projeto de ”Vigilância de Violência e Acidentes – Viva”.

6. Documento técnico contendo: i) análise de situação em saúde das causas externas a partir dos atendimentos de vítimas de violências e 
acidentes em serviços sentinela de urgência/emergência e de serviços de referência em violência referentes aos dois componentes do projeto de 
”Vigilância de Violência e Acidentes – Viva”: vigilância pontual, feita através de inquérito hospitalar, e vigilância continua (compulsória nos casos 
de violências contra crianças, adolescentes, mulher e idoso); ii) propostas de prevenção de violência e de promoção da saúde e cultura de paz, 
partindo-se dos objetivos e diretrizes estabelecidas pelas políticas nacionais de ”Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências” e de 
”Promoção da Saúde”.

1. Elaborar documento técnico contendo descrição técnica e estratégica do processo de avaliação e sistemática de acompanhamento das ações 
e metas, constante no PPA, Pacto de Gestão e Mais Saúde, incluindo a programação orçamentária da Coordenação – Geral de Doenças 
Transmissíveis do ano de 2008, acompanhado de análises, discussão, conclusão e recomendações.

2. Elaborar documento técnico contendo uma descrição sucinta do processo de avaliação e sistemática de monitoramento do programa de 
capacitação em Vigilância em Saúde no âmbito da Coordenação – Geral de Doenças Transmissíveis, referente ao ano de 2008, acompanhado de 
uma análise descritiva quanto a sua aplicabilidade. 
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311 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de Modelo de relatório de Investigação de Surto relacionado a Eventos de Natureza Infecciosa 
(Monitoramento Cievs), tendo como base a experiência do inquérito do soroprevalência de Hepatite A, no Município de Pedro II – PI, em 2008, 
visando promover o aprimoramento dos processos de identificação, registro, monitoramento e resposta aos surtos e emergências em saúde 
pública.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de Modelo de relatório de Investigação de Surto relacionado a Eventos de Natureza Não 
Infecciosa (Monitoramento Cievs), tendo como base a experiência da Investigação de casos de Beribéri em Comunidades Indígenas do município 
de Uiramutã – RR, em 2008, visando promover o aprimoramento dos processos de identificação, registro, monitoramento e resposta aos surtos e 
emergências em saúde pública.

3. Elaborar documento técnico contendo versão preliminar da Cartilha do Plantonista do Cievs, com enfoque na apresentação de Modelo 
Procedimento Operacional Padrão (POP) a ser disponibilizado à Rede Cievs (SES e SMS).

4. Elaborar documento técnico contendo versão final da Cartilha do Plantonista do Cievs, com enfoque na apresentação de Modelo Procedimento 
Operacional Padrão (POP) a ser disponibilizado à Rede Cievs (SES e SMS).

5. Elaborar documento técnico contendo revisão da Cartilha de Orientação da captura de emergências na Mídia, em formato de Procedimento 
Operacional Padrão (POP) a ser disponibilizado à Rede Cievs (SES e SMS).

6. Elaborar documento técnico contendo proposta de Modelo de Relatório de Monitoramento de Programa Prioritário, tendo como base a 
Experiência da Dengue.

312 1. Documento contendo análise da situação epidemiológica e entomológica da dengue nos municípios prioritários (Caxias, Codó, Imperatriz, São 
José de Ribamar, São Luís e Timon), no estado do Maranhão, em 2008.

2. Documento técnico contendo a análise da situação de implantação dos Planos de Contingências para a Dengue e Febre Hemorrágica da Dengue 
(FHD) do Estado do Maranhão e dos municípios prioritários da Região metropolitana (São José de Ribamar, São Luís, Raposa e Paço do Lumiar) 
em 2008.

3. Documento técnico contendo a constituição e funcionalidade dos Comitês Municipais e Estadual de Acompanhamento e Avaliação do Programa 
Nacional de Controle da Dengue (PNCD), dos municípios prioritários de Caxias, Codó, Imperatriz, São José de Ribamar, São Luís e Timon, em 
2008.

313 1. Documento técnico contendo análise dos relatórios dos anos de 2007 e 2008 das atividades relacionadas com o diagnóstico laboratorial das 
leishmanioses tegumentar americana e leishmanioses visceral (LTA e LV) provenientes da Região Sul.

2. Documento técnico contendo análise dos relatórios dos anos de 2007 e 2008 das atividades relacionadas com o diagnóstico laboratorial das 
leishmanioses tegumentar americana e leishmanioses visceral (LTA e LV) provenientes da Região Sudeste.

3. Documento técnico contendo análise dos relatórios dos anos de 2007 e 2008 das atividades relacionadas com o diagnóstico laboratorial das 
leishmanioses tegumentar americana e leishmanioses visceral (LTA e LV) provenientes da Região Centro-Oeste.

4. Documento técnico contendo análise dos relatórios dos anos de 2007 e 2008 das atividades relacionadas com o diagnóstico laboratorial das 
leishmanioses tegumentar americana e leishmanioses visceral (LTA e LV) provenientes da Região Norte.

5. Documento técnico contendo análise dos relatórios dos anos de 2007 e 2008 das atividades relacionadas com o diagnóstico laboratorial das 
leishmanioses tegumentar americana e leishmanioses visceral (LTA e LV) provenientes da Região Nordeste.

6. Documento técnico contendo consolidado do país a partir dos relatórios dos anos de 2007 e 2008 das atividades relacionadas com o 
diagnóstico laboratorial das leishmanioses tegumentar americana e leishmanioses visceral (LTA e LV).

314 1. Descrição dos circuitos de produção da doença da leishmaniose tegumentar – LT na Região Centro-Oeste para o período de 2002 a 2007.

2. Descrição dos acasos que abandonaram a tratamento de leishmaniose tegumentar-LT (2002-2007) na Região Centro-Oeste

3. Análise da distribuição espacial dos casos que abandonaram o tratamento da leishmaniose tegumentar – LT (2002-2007) na Região Centro-
Oeste.

315 1. Descrição dos circuitos de produção da doença da Leishmaniose Tegumentar na Região Norte para o período de 2002 a 2007.

2. Descrição dos casos que abandonaram o tratamento da Leishmaniose Tegumentar (2002-2007) na Região Norte.

316 1. Documento técnico contendo proposta para a realização de planejamento com fins de orientar a organização e execução dos eventos realizados 
pela Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB) bem como seu impacto no cenário nacional.

2. Documento técnico contendo proposta de desenvolvimento de um modelo de Gestão de Eventos na Coordenação Geral de Laboratórios de 
Saúde Pública, em articulação com Nucom/SVS, visando à uniformização dos procedimentos técnicos e administrativos.

3. Documento técnico contendo elaboração de proposta de procedimento operacional padrão para as áreas técnicas da Coordenação Geral de 
Laboratórios de Saúde Pública.
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317 1. Elaborar documento técnico informações do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária referente aos 
Projetos de Assentamentos dos Municípios de Nova Mamoré e Espigão D’Oeste – RO, com o objetivo de avaliar a qualidade de cadastro de 
localidades desse Sistema nos municípios e avaliar dados epidemiológicos visando aferir a condição das informações em áreas endêmicas para 
malária.

2. Elaborar documento técnico informações do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária referente aos 
Projetos de Assentamentos dos Municípios de Rio Crespo, Monte Negro e Alto Paraíso – RO, com o objetivo de avaliar a qualidade de cadastro 
de localidades desse Sistema nos municípios e avaliar dados epidemiológicos visando aferir a condição das informações em áreas endêmicas 
para malária.

3. Elaborar documento técnico informações do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária referente aos 
Projetos de Assentamentos dos Municípios de Guajará Mirim, Vale do Anari e Machadinho do Oeste – RO, com o objetivo de avaliar a qualidade 
de cadastro de localidades desse Sistema nos municípios e avaliar dados epidemiológicos visando aferir a condição das informações em áreas 
endêmicas para malária.

4. Elaborar documento técnico informações do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária referente aos 
Projetos de Assentamentos dos Municípios de Campo Novo, Buritis e Cujumbim – RO, com o objetivo de avaliar a qualidade de cadastro de 
localidades desse Sistema nos municípios e avaliar dados epidemiológicos visando aferir a condição das informações em áreas endêmicas para 
malária.

5. Elaborar documento técnico informações do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária referente aos 
Projetos de Assentamentos dos Municípios de Jaru, Gov. Jorge Teixeira, Theobroma e Vale do Paraíso – RO, com o objetivo de avaliar a qualidade 
de cadastro de localidades desse Sistema nos municípios e avaliar dados epidemiológicos visando aferir a condição das informações em áreas 
endêmicas para malária.

6. Elaborar documento técnico contendo metodologia detalhada para atualização das localidades referente aos Projetos de Assentamentos 
no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep_Malária com o objetivo de padronizar a metodologia para o 
monitoramento epidemiológico de casos de malária a Região Amazônica dos empreendimentos passíveis de licenciamento conforme a resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama nº 387, de dezembro de 2006.

318 1. Elaborar documento técnico contendo análise do Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (TFVS), considerando: a atualidade dos critérios 
utilizados para a estratificação dos estados/municípios; os componentes que compõem o TFVS; a participação percentual de cada componente do 
TFVS, em um período determinado, e sua relação com as prioridades da Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS.

2. Elaborar documento técnico contendo análise do mecanismo de monitoramento de Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (TFVS), previsto 
no marco regulatório vigente, composto por: Resultados dos primeiros monitoramentos realizados: Relação entre a evolução dos indicadores 
assistenciais e os recursos repassados; Identificação de eventuais pontos falhos do monitoramento.

3. Elaborar documento técnico contendo análise de mecanismo de monitoramento do Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (TFVS) a partir do 
diagnóstico feito nos documentos 3.1 e 3.2, apresentando proposta para a revisão do quantitativo e forma de repasse dos recursos financeiros a 
estados e municípios; discussão interna e simulações com os novos valores propostos; seleção de indicadores de acompanhamento.

4. Elaborar documento técnico com proposta de modelo de financiamento da Vigilância em Saúde – VS, vinculado à valorização de resultados 
contendo: proposta final de critérios e valores para uma nova política de descentralização de recursos, focada na avaliação de resultados 
contendo proposta de modelo de financiamento da Vigilância em Saúde – VS, vinculado à valorização de resultados contendo: proposta final de 
critérios e valores para uma nova política de descentralização de recursos, focada na avaliação de resultados e desempenho; documento final a 
ser submetido à Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, do Ministério da Saúde – MS de Comissão de Intergestores Tripartite.

319 1. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C na Região Norte.

2. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C na Região Nordeste.

3. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C nos estados de MG, ES e RJ.

4. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C em São Paulo.

5. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C na Região Centro-Oeste.

6. Documento técnico contendo Levantamento dos polos de dispensação de medicamentos para hepatite B e C na Região Sul.

320 1. Elaborar documento técnico contendo relatório de avaliação da III Capacitação da Equipe Multiprofissional para Ações Interdisciplinares no 
Atendimento às Hepatites Virais nos Serviços Especializados da Média Complexidade do SUS.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório de avaliação da IV Capacitação da Equipe Multiprofissional para Ações Interdisciplinares no 
Atendimento às Hepatites Virais nos Serviços Especializados da Média Complexidade do SUS.

3. Elaborar documento técnico contendo relatório de avaliação da V Capacitação da Equipe Multiprofissional para Ações Interdisciplinares no 
Atendimento às Hepatites Virais nos Serviços Especializados da Média Complexidade do SUS.
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321 1. Documento técnico contendo relatório do resultado da aplicação dos instrumentos de monitoramento do Programa Anual de Trabalho – 
PAT/2008 propostos, bem como os instrumentos validados. 

2. Documento técnico contendo a proposição de instrumentos a serem utilizados no monitoramento e na avaliação da Programação Anual de 
Trabalho – PAT/2009.

3. Documento técnico contendo resultado da aplicação dos instrumentos de monitoramento do Programa Anual de Trabalho – PAT/2009 propostos, 
bem como os instrumentos validados.

4. Documento técnico contendo avaliação e sistemática da execução dos convênios vigentes – exercício 2008, no âmbito do Departamento de 
Vigilância Epidemiológica – Devep, firmados por meio do Fundo Nacional de Saúde com as entidades solicitantes, com base na proposta 
orçamentária apresentada pelas áreas técnicas devidamente justificadas e aprovadas para o exercício de 2008.

5. Documento técnico contendo levantamento da elaboração da proposta e análise de convênios de responsabilidade do Departamento de 
Vigilância Epidemiológica – Devep, por áreas técnicas, exercício de 2009, com a apresentação das justificativas pertinentes às solicitações dos 
recursos a fim de fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde no País

6. Documento técnico contendo avaliação de execução dos eventos e das capacitações programadas realizadas pelo Devep referentes ao ano de 
2009.

322 1. Elaborar documento técnico contendo análise descritiva do banco de dados dos tratamentos pós-exposição ao vírus rábico, ocorridos no estado 
da Paraíba, no ano de 2007, distribuídos temporalmente e especialmente, levando em conta o sexo do paciente, idade, local da agressão, 
ocupação, tipo de agressão, quantidade de agressões e espécie agressora e recomendações.

2. Elaborar documento técnico contendo análise descritiva do banco de dados dos tratamentos pós-exposição ao vírus rábico, ocorridos no estado 
do Rio Grande do Norte, no ano de 2007, distribuídos temporalmente e especialmente, levando em conta o sexo do paciente, idade, local da 
agressão, ocupação, tipo de agressão, quantidade de agressões e espécie agressora e recomendações.

323 1. Documento técnico contendo análise dos resultados obtidos com a aplicação das avaliações técnico-pedagógicas aplicadas nos Gerentes 
Estaduais e Alunos Egressos do Proformar no estado do Maranhão, a fim de realizar uma amostragem, para fins de avaliação do Programa 
visando educação continuada e o Pacto de Gestão.

2. Documento técnico contendo análise dos resultados obtidos com a aplicação das avaliações técnico-pedagógicas aplicadas nos Gerentes 
Estaduais e Alunos Egressos do Proformar no estado de Roraima, a fim de realizar uma amostragem, para fins de validação do Programa visando 
educação continuada e o Pacto de Gestão.

3. Documento técnico contendo análise dos resultados obtidos com a aplicação das avaliações técnico-pedagógicas aplicadas nos Gerentes 
Estaduais e Alunos Egressos do Proformar no estado da Paraíba, a fim de realizar uma amostragem, para fins de validação do Programa visando 
educação continuada e o Pacto de Gestão.

324 1. Elaborar documento técnico contendo levantamento da força de trabalho capacitada através do Proformar, por Estado, com vistas a subsidiar 
informações para elaboração de instrumentos de avaliação técnico/pedagógico, a fim de ser aplicado junto aos Gerentes Estaduais e Alunos 
Egressos do Proformar.

2. Elaborar documento técnico contendo resultados obtidos com a aplicação das avaliações técnico/pedagógico aplicadas nos Gerentes Estaduais 
e Alunos Egressos do Proformar dos Estados: Acre, Rondônia, Bahia, Pernambuco, Ceará e Piauí, a fim de realizar uma amostragem, para fins de 
validação do Programa, visando a educação continuada e o Pacto de Gestão.

325 1. Documento técnico contendo análise das Planilhas do Programa Nacional de Reagentes Especiais – Pronare que serão utilizadas pelos 
Laboratórios Centrais de Saúde Públicas dos Estados com a finalidade de padronização das solicitações de padrões e reagentes especiais.

2. Documento técnico contendo proposta de um “Manual de Coleta, Acondicionamento e Transporte de Amostras para a Determinação da Acetil 
Colinesterase”.

3. Documento técnico contendo o desenvolvimento, definição e validação de metodologias de detecção de Cryptosporidium spp e Giardia spp em 
água para o consumo humano, para serem implantadas no Laboratório de Referência Nacional em atendimento às demandas da vigilância em 
saúde ambiental.

4. Documento contendo o Diagnóstico Situacional da Capacidade Técnica Instalada do Laboratório de Vírus Ambientais do Departamento de 
Virologia Comparada da Fundação Osvaldo Cruz responsável pelas análises de Vírus Ambientais na água para o consumo humano.

5. Documento contendo Diagnóstico Situacional da Capacidade Técnica Instalada do Laboratório de Toxicologia da Seção de Meio Ambiente do 
Instituto Evandro Chagas responsável pelas análises de toxicologia.

6. Documento técnico contendo proposta de Coleta, Acondicionamento e Transporte de amostras de água para as pesquisas de bactérias, vírus e de 
protozoários.

7. Documento técnico contendo proposta de Coleta, Acondicionamento e Transporte de amostras de água para as pesquisas de bactérias, vírus e de 
protozoários.

326 1. Documento contendo o Diagnóstico Situacional da Capacidade Técnica Instalada do Laboratório de Microbiologia de Alimentos e de Água da 
Divisão de Bromatologia do Instituto Adolfo Lutz/SP responsável pelas análises bacteriológicas na água para o consumo humano.

2. Elaborar Instrumento para a padronização das solicitações dos pedidos de aquisição de padrões e reagentes especiais pelos Laboratórios de 
Saúde Publica.

327 1. Elaborar documento contendo o Diagnóstico Situacional da Capacidade Técnica Instalada do Laboratório Cianobactérias do Laboratório Central 
de Saúde Pública de Pernambuco responsável pelas análises de identificação e Contagem de Cianobactérias em água para consumo humano.

2. Elaborar documento contendo o Diagnóstico Situacional da Capacidade Técnica Instalada do Laboratório de Metais Pesados da Divisão de 
Bromatologia do Instituto Adolfo Lutz/SP, responsável pelas determinações de Metais Pesados em água para o consumo humano.
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328 1. Elaborar documento técnico contendo análise das oficinas de monitoramento e avaliação com proposta para inserção do conteúdo sobre 
planejamento em saúde, com vista a instrumentalizar estados e municípios na elaboração do plano de ação. 

2. Elaborar documento técnico contendo análise da descentralização das ações de controle da hanseníase para a atenção básica por amostragem 
com proposta de implementação.

329 1. Documento técnico contendo diagnóstico situacional dos procedimentos das atividades de controle vetorial relativo ao Plano de Ação para o 
Controle da Malária da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, em Porto Velho – RO.

2. Documento técnico contendo diagnóstico situacional das atividades de controle vetorial relativo ao Plano de Ação para o Controle da Malária da 
Usina Hidrelétrica de Jirau, em Porto Velho – RO.

3. Documento técnico contendo resultados preliminares da implementação da ficha de supervisão do Guia de Gestão de Controle Vetorial no 
projeto-piloto em Cruzeiro do Sul – AC.

4. Documento técnico contendo proposta de adequação da ficha de supervisão do Guia de Gestão de Controle Vetorial.

5. Documento técnico contendo avaliação da aceitação e uso de Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração – MILD pela população do vale do 
Juruá – AC.

6. Documento técnico contendo avaliação dos resultados preliminares obtidos com a reestruturação da Rede de Vigilância da Resistência de 
Anopheles da Amazônia (ReViRAA).

330 1. Elaborar documento técnico: Implementação de um projeto-piloto para validação da ficha de supervisão dos pontos de apoio de controle vetorial 
de malária, no município de Porto Velho, RO.

331 2. Documento técnico contendo análise das ações realizadas na área técnica da ”Vigilância em Saúde da Qualidade do Ar” – Vigiar referente ao 
2008.

3. Documento técnico contendo análise das ações realizadas na área técnica da ”Vigilância em Saúde de População Exposta a Solo Contaminado – 
Vigisolo” referente ao exercício de 2008.

332 1. Documento técnico contendo revisão e atualização da versão para publicação do II Informe Unificado das informações sobre Agrotóxicos 
Existentes no SUS com fins de subsidiar as ações de vigilância em saúde ambiental relacionada às substâncias químicas.

2. Documento técnico contendo proposta preliminar do módulo dos Agrotóxicos para o Sistema de Monitoramento de populações Expostas a 
Substâncias Químicas/SIMPEAQ a fim de subsidiar as ações de vigilância em saúde ambiental relacionada as substâncias químicas.

333 1. Elaborar documento técnico contendo protocolo de verificação, notificação, monitoramento e resposta das doenças emergentes e re-emergentes 
na rotina de ações do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (Cievs).

2. Elaborar documento técnico contendo análise técnica do banco de dados revisado da Doença de Creutzfeldt Jacob por meio do software Epiinfo 
Windows versão 3.5.1.

343 1. Relatório técnico com a análise das metas pactuadas da Coordenação de Saúde do Trabalhador no colegiado da SVS incluídas no SISPLAN (rede 
de serviço sentinela em Saúde do Trabalhador; municípios sentinela em saúde do trabalhador e centros de referência em saúde do trabalhador – 
cerest) e pactuadas no PAVS no primeiro trimestre de 2008.

2. Documento contendo a avaliação do plano de investimentos para a implantação da rede nacional de laboratórios de saúde ambiental e saúde do 
trabalhador com vistas ao atendimento das novas deliberações da Secretaria de Vigilância em Saúde.

3. Documento técnico contendo análise da execução da Programação Anual de Trabalho da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental e Saúde do 
Trabalhador, referente ao 1º semestre de 2008, com fins de possibilitar a realização de ações de ajustes e aprimoramento. 

344 1. Documento técnico contendo fases do planejamento das novas ferramentas a serem inseridas no Sistema de Informação de Insumos 
Estratégicos – Sies, com finalidade de implementação deste Sistema nas 27 unidades federadas e na Central de Armazenagem e Distribuição de 
Imunobiológicos – Cenadi.

2. Documento técnico contendo relatório sobre a transferência de tecnologia do atual Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica dos 
Eventos Adversos Pós-vacinação – SI-EAPV para o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan.

3. Documento técnico contendo apresentação do Manual Operacional de Utilização Técnica do Sistema de Informação de Insumos Estratégicos 
– Sies, com as funcionalidades implementadas no ano de 2009, para utilização pelas 27 unidades federadas na Central de Armazenagem e 
Distribuição de Imunobiológico -Cenadi e Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – CGPNI.

4. Documento técnico contendo análise das questões técnicas que oferecem inconsistência aos relatórios produzidos pelo Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação – Sinan e sobre os Eventos Adversos Pós-Vacinação – EAPV.

5. Documento técnico contendo o fluxograma do Sistema de Informação de Insumos Estratégicos – Sies, por área/atores, das seguintes instâncias 
envolvidas: Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – CGPNI, Central de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos – 
Cenadi e Unidades Federadas, contendo as novas funcionalidades do Sies com vistas à implementação deste Sistema.

6. Documento técnico contendo processo de planejamento do treinamento piloto da implantação do Sistema de Informação de Insumos 
Estratégicos – Sies no Distrito Federal.

345 1. Elaborar documento técnico contendo a sistematização do processo de trabalho envolvendo a proposição e tramitação dos projetos de lei, no 
âmbito do executivo federal, durante o período de janeiro a dezembro de 2007, contendo as seguintes variáveis: proposição, autor, regime de 
tramitação, situação atual. 

2. Elaborar documento técnico contendo a sistematização do processo de trabalho envolvendo a proposição e tramitação dos projetos de lei, no 
âmbito do executivo federal, durante o período de janeiro a dezembro de 2008, contendo as seguintes variáveis: proposição, autor, regime de 
tramitação, situação atual. 

3. Elaborar documento técnico contendo relatório sistematizado sobre o processo de trabalho constituído sobre a avaliação, monitoramento e 
acompanhamento realizado pelo Gabinete da SVS, nos anos de 2007 e 2008, em relação a todos os projetos demandados.
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346 1. Documento técnico contendo análise crítica sobre os dados de controle e vigilância da qualidade da água, nos estados Pernambuco e Pará, no 
ano de 2008, contendo conclusão e recomendações técnicas a serem submetidas aos gestores estaduais inseridos no estudo.

2. Documento técnico contendo análise crítica sobre os dados de controle e vigilância da qualidade da água, nos estados Sergipe e Rio Grande do 
Sul, no ano de 2008, contendo conclusão e recomendações técnicas a serem submetidas aos gestores estaduais inseridos no estudo.

347 1. Documento técnico contendo a análise do banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo 
Contaminado – Sissolo – da Região Sul, nos anos de 2004 a 2008.

2. Documento técnico contendo a análise do banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo 
Contaminado – Sissolo – da Região Centro-Oeste, nos anos de 2004 a 2008.

3. Documento técnico contendo a análise do banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo 
Contaminado – Sissolo – da Nordeste I (Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe), nos anos de 2004 a 2008.

348 1. Documento técnico contendo a consolidação e avaliação das informações referente ao processo de implantação da unidade da Rede do Centro 
de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde – Cievs da Região Centro-Oeste, segundo os aspectos de informações gerais, 
infraestrutura, rotina e capacidade de detecção e resposta às emergências de aplicação sistemática e em intervalos prédeterminados em todas as 
unidades da Rede Cievs inicialmente tidas como implantadas e, nas que estão em processo de implantação. 

2. Documento técnico contendo a consolidação e avaliação das informações referente ao processo de implantação da unidade da Rede do 
Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde – Cievs da Região Sul, segundo os aspectos de informações gerais, 
infraestrutura, rotina e capacidade de detecção e resposta às emergências de aplicação sistemática e em intervalos prédeterminados em todas as 
unidades da Rede Cievs inicialmente tidas como implantadas e, nas que estão em processo de implantação. 

3. Documento técnico contendo a consolidação e avaliação das informações referente ao processo de implantação da unidade da Rede do 
Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde – Cievs da Região Norte, segundo os aspectos de informações gerais, 
infraestrutura, rotina e capacidade de detecção e resposta às emergências de aplicação sistemática e em intervalos prédeterminados em todas as 
unidades da Rede Cievs inicialmente tidas como implantadas e, nas que estão em processo de implantação. 

4. Documento técnico contendo a consolidação e avaliação das informações referente ao processo de implantação da unidade da Rede do Centro 
de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde – Cievs da Região Nordeste, segundo os aspectos de informações gerais, 
infraestrutura, rotina e capacidade de detecção e resposta às emergências de aplicação sistemática e em intervalos prédeterminados em todas as 
unidades da Rede Cievs inicialmente tidas como implantadas e, nas que estão em processo de implantação. 

5. Documento técnico contendo a consolidação e avaliação das informações referente ao processo de implantação da unidade da Rede do Centro 
de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde – Cievs da Região Sudeste, segundo os aspectos de informações gerais, 
infraestrutura, rotina e capacidade de detecção e resposta às emergências de aplicação sistemática e em intervalos prédeterminados em todas as 
unidades da Rede Cievs inicialmente tidas como implantadas e, nas que estão em processo de implantação. 

6. Documento técnico contendo a consolidação e avaliação das informações referente ao processo de implantação da unidade da Rede do Centro 
de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde – Cievs de todas as regiões do Brasil, segundo os aspectos de informações 
gerais, infraestrutura, rotina e capacidade de detecção e resposta às emergências de aplicação sistemática e em intervalos prédeterminados em 
todas as unidades da Rede Cievs.

349 1. Documento técnico contendo o formulário para o Monitoramento dos Hospitais que compõem a Rede Nacional de Referência para o Subsistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito hospitalar, contendo o nome hospitais, tipo de unidade, nº leitos, unidade da federação, 
distribuição por nível, responsável técnico, recursos humanos entre outros.

2. Documento técnico contendo a proposta do Curso de Aperfeiçoamento em Vigilância Epidemiológica Hospitalar, em conjunto com o Grupo de 
Assessores Técnicos, contendo programa e emenda metodológica a ser aplicada, público alvo, bibliografias indicadas e logística necessária.

3. Documento técnico contendo o relatório final do Curso de Aperfeiçoamento em Vigilância Epidemiológica Hospitalar, em conjunto com o Grupo 
de Assessores Técnicos.

4. Documento técnico contendo a proposta do Curso de Especialização em Vigilância Epidemiológica Hospitalar, em conjunto com o Grupo de 
Assessores Técnicos, contendo programa e emenda metodológica a ser aplicada, público alvo, bibliografias indicadas e logística necessária.

5. Documento técnico contendo a proposta do Projeto de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq para execução do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

6. Documento técnico contendo relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Centro de Informações Estratégicas em Respostas em Vigilância 
em Saúde, ano de 2008.

350 1. Elaborar documento técnico contendo a consolidação e avaliação do perfil dos hospitais que compõem a Rede Nacional de Referência para o 
Subsistema de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, classificados como Nível III na Portaria 2.529/GAB/MS, contendo unidade da federação, 
nome dos hospitais, tipo de unidade, esfera administrativa, número de leitos, entre outros.

2. Elaborar documento técnico contendo a proposta de criação do formulário para o Monitoramento dos Hospitais que compõem a Rede Nacional 
de Vigilância Epidemiológica em âmbito hospitalar, contendo o nome dos hospitais, tipo de unidade, nº leitos, unidade da federação, distribuição 
por nível, responsável técnico, recursos humanos e outros.

351 1. Documento técnico sobre a razão de mortalidade materna no Brasil, no período de janeiro de 1990 a dezembro de 2006 e a mortalidade por 
Região, causas, cor/raça, gupos etários, escolaridade e estado civil da mulher, no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2006 e que servirá 
de subsídio técnico e gerencial para a tomada de decisão da direção do Dasis em relação a esta temática.

2. Prodecer a revisão técnica, científica e conceitual das princiapais leis e portarias federais das principais leis e portarias federais sobre atenção 
abstétrica e planejamento familiar, programas e políticas nacionais para redução da morte materna desenvolvidas no período de 1984 a 2008.
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352 1. Documento técnico com a atualização do manual operacional do Sisagua, contendo as melhorias e ajustes realizados nos relatórios de saída.

2. Documento técnico com análise dos dados no Sisagua dos municípios elegíveis do VigiSUS II, no ano de 2008.

353 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação das atividades relacionadas à vacinação da criança do Plano Anual de Trabalho – PAT – 2009.

2. Elaborar documento técnico contendo a avaliação das atividades relacionadas à vacinação do adolescente do Plano Anual de Trabalho – PAT – 
2009.

3. Elaborar documento técnico contendo a avaliação das atividades relacionadas à vacinação do adulto e idoso do Plano Anual de Trabalho – PAT 
– 2009.

4. Elaborar documento técnico contendo a avaliação das atividades relacionadas ao atendimento a populações especiais do Plano Anual de 
Trabalho – PAT – 2009.

5. Elaborar documento técnico contendo a avaliação das atividades relacionadas ao atendimento de vacinação nos Centros de Imunobiológicos 
Especiais – Crie do Plano Anual de Trabalho – PAT – 2009.

6. Elaborar documento técnico contendo a avaliação da cobertura da vacina contra a rubéola e propostas de ações para o alcance da meta de 
eliminação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita em área de fronteira.

354 1. Elaborar documento técnico contendo análise do monitoramento de desempenho dos indicadores epidemiológicos e operacionais em 
Hanseníase, pactuado nas instâncias gestoras do SUS, dos municípios selecionados no Cluster, dos estados de Pernambuco e Goiás.

2. Elaborar documento técnico contendo análise do monitoramento de desempenho dos indicadores epidemiológicos e operacionais em 
Hanseníase, pactuado nas instâncias gestoras do SUS, dos municípios selecionados no Cluster, do estado do Pará e municípios prioritários do 
Mato Grosso do Sul.

355 1. Documento técnico contendo as especificações técnicas dos principais equipamentos laboratoriais para implantação de um banco de dados com 
informações técnicas a ser disponibilizado à rede nacional de laboratórios para a área de entomologia.

2. Documento técnico contendo as especificações técnicas dos principais equipamentos laboratoriais para implantação de um banco de dados com 
informações técnicas a ser disponibilizado à rede nacional de laboratórios para a área de diagnóstico da dengue.

3. Documento técnico contendo as especificações técnicas dos principais equipamentos laboratoriais para a implantação de um banco de dados 
com informações técnicas a ser disponibilizado à rede nacional de laboratórios para a área de diagnóstico da influenza.

356 1. Elaborar documento contendo análise descritiva do banco de dados dos tratamentos pós-exposição ao vírus rábico, ocorridos no Estado do 
Ceará, no ano de 2007, distribuídos temporalmente e especialmente, levando em conta o sexo do paciente, idade, local da agressão, ocupação, 
tipo de agressão, quantidade de agressões e espécie agressora e recomendações gerais.

2. Elaborar documento contendo análise descritiva do banco de dados dos tratamentos pós-exposição ao vírus rábico, ocorridos no Estado de 
Pernambuco, no ano de 2007, distribuídos temporalmente e especialmente, levando em conta o sexo do paciente, idade, local da agressão, 
ocupação, tipo de agressão, quantidade de agressões e espécie agressora e recomendações gerais.

357 1. Documento técnico contendo análise da instalação, implementação, validação e homologação do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial 
(GAL) e levantamento de matriz de requisitos do módulo ambiental a ser instalado no estado do Rio Grande do Sul. 

2. Documento técnico contendo Manual do Usuário do Sistema de Ambiente Laboratorial, consolidação dos relatórios de agravos dos estados e da 
CGLAB – Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública para serem utilizados no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL, e 
solicitações dos usuários, tais como: atualizações e alterações em metodologias utilizadas em agravos e na rotina do sistema.

3. Documento técnico contendo alterações da Ficha de Requisição de Exame, consolidação dos relatórios de agravos dos estados e da CGLAB 
– Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública para serem utilizados no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL, e 
solicitações dos usuários, tais como: atualizações e alterações em metodologias utilizadas em agravos e na rotina do sistema.

4. Documento técnico contendo análise da instalação, implementação, validação e homologação do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial 
(GAL) e levantamento de matriz de requisitos do módulo ambiental a ser instalado no estado do Mato Grosso do Sul.

5. Documento técnico contendo análise da instalação, implementação, validação e homologação do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial 
(GAL) e levantamento de matriz de requisitos do módulo ambiental a ser instalado no estado do Pernambuco. 

6. Documento técnico contendo análise da instalação, implementação, validação e homologação do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial 
(GAL) e levantamento de matriz de requisitos do módulo ambiental a ser instalado no estado do Mato Grosso.

358 1. Elaborar documento técnico contendo relatório de acompanhamento das atividades executadas para a instalação, implementação, validação e 
homologação do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e levantamento de matriz de requisitos do módulo de biologia médica 
humana a ser instalado no estado de Minas Gerais.

2. Elaborar documento técnico contendo relatório de acompanhamento das atividades executadas para a instalação, implementação, validação e 
homologação do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e levantamento de matriz de requisitos do módulo de biologia médica 
humana a ser instalado no estado de Goiás.

359 1. Elaborar documento técnico contendo análise dos processos de licitação para aquisições de medicamentos e correlatos realizados no primeiro 
semestre de 2008, com a revisão e adequação dos modelos de editais, termos contratuais e documentação correlata atinente às licitações, de 
acordo com a legislação pertinente.

2. Elaborar documento técnico contendo análise dos processos de licitação para aquisições de medicamentos e correlatos realizados no segundo 
semestre de 2008, com a revisão e adequação dos modelos de editais, termos contratuais e documentação correlata atinente às licitações, de 
acordo com a legislação pertinente.
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360 1. Elaborar documento técnico contendo proposta preliminar de uma matriz avaliativa – a ser aplicada nas 27 Unidades Federativas (27 conselhos 
estaduais e 27 conselhos municipais das capitais) – que subsidie o Programa Nacional de Hepatites Virais na identificação dos conselhos de 
saúde em que esta temática é tratada, bem como na identificação do perfil dos usuários que o compõem.

2. Elaborar documento técnico contendo análise situacional dos Conselhos Estaduais e Municipais das capitais da Região Nordeste, conforme 
matriz avaliativa, com a descrição da apropriação dessa temática e do nível de representatividade das hepatites virais nessas instâncias, método 
de trabalho (teórico-prático), análise das informações, conclusão e recomendações.

3. Elaborar documento técnico contendo análise situacional dos Conselhos Estaduais e Municipais das capitais da Região Sul e Sudeste, conforme 
matriz avaliativa, com a descrição da apropriação dessa temática e do nível de representatividade das hepatites virais nessas instâncias, método 
de trabalho (teórico-prático), análise das informações, conclusão e recomendações.

4. Elaborar documento técnico contendo análise situacional dos Conselhos Estaduais e Municipais das capitais da Região Norte, conforme matriz 
avaliativa, com a descrição da apropriação dessa temática e do nível de representatividade das hepatites virais nessas instâncias, método de 
trabalho (teórico-prático), análise das informações, conclusão e recomendações.

5. Elaborar documento técnico contendo análise situacional dos Conselhos Estaduais e Municipais das capitais da Região Centro-Oeste, conforme 
matriz avaliativa, com a descrição da apropriação dessa temática e do nível de representatividade das hepatites virais nessas instâncias, método 
de trabalho (teórico-prático), análise das informações, conclusão e recomendações.

6. Elaborar uma proposta de plano de trabalho sobre a política nacional de controle das hepatites que aponte a participação ativa dos Conselhos 
de Saúde, assim como da representatividade dos usuários portadores de hepatites, na defesa de seus direitos nos Conselhos de Saúde.

361 1. Elaborar documento técnico contendo levantamento físico de todos os eventos (compreendendo oficinas, reuniões técnicas acima de 15 pessoas, 
macrorregionais, simpósios e congressos), autorizados pelo Nucom, durante o período de janeiro a dezembro de 2008, com a descrição do 
objetivo da realização, número de participantes, custo estimado, local de realização e área demandante, dividido por departamento da SVS.

2. Elaborar documento técnico contendo planejamento físico de todos os eventos (compreendendo oficinas, reuniões técnicas acima de 15 pessoas, 
macrorregionais, simpósios e congressos), autorizados pelo Nucom, a serem realizados no primeiro semestre de 2009, com a descrição do 
objetivo da realização, número de participantes previstos, custo estimado, local de realização e área demandante.

362 1. Elaborar documento técnico contendo a Análise do Banco de Dados das Doenças Exantemáticas (Sarampo), com ênfase na completitude e 
inconsistência dos dados, Brasil, 2001 a 2008, com vistas à manutenção da eliminação deste agravo no país.

2. Elaborar documento técnico contendo a Análise do Banco de Dados das Doenças Exantemáticas (Rubéola), com ênfase na completitude e 
inconsistência dos dados, Brasil, 2001 a 2008, com vistas à documentação para certificação da eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola 
Congênita no país.

3. Elaborar documento técnico contendo a Análise dos Indicadores da Vigilância Epidemiológica das Doenças Exantemáticas, Brasil, 2001 a 2008, 
com vistas à documentação para certificação da eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita no país.

363 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação de material publicado no site da Secretaria de Vigilância em Saúde, referente à área de doenças 
transmissíveis por vetores, no período de abril a setembro de 2009, após a reformulação do site.

2. Elaborar documento contendo avaliação de reportagens e informações alusivas à notificação de casos de Influenza A (H1N1) em todo o território 
brasileiro, bem como registros de reportagens referentes aos casos da doença em todo o mundo, de maio a dezembro de 2009.

3. Elaborar documento contendo avaliação de reportagens e informações alusivas a casos de Febre Amarela em todo o território brasileiro, bem 
como registros de reportagens referentes aos casos da doença em todo o mundo, de janeiro a dezembro de 2009.

4. Elaborar documento técnico contendo avaliação de material publicado no site da Secretaria de Vigilância em Saúde, referente à área da Influenza 
A (H1N1) no ano de 2009.

364 1. Elaborar documento com proposta de ações estratégicas para a participação da Saúde Ambiental (CGVAM) nas reuniões da Comissão Nacional 
de Biodiversidade – CONABIO e nas Reuniões do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) sobre a Convenção da 
Biodiversidade.

2. Elaborar documento com proposta de ações estratégicas para a participação da Saúde Ambiental (CGVAM) nas Reuniões e Fóruns do PNUMA 
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) sobre o Mercúrio.

3. Elaborar documento com proposta de ações estratégicas para a participação da Saúde Ambiental (CGVAM) nas Reuniões e Fóruns do PNUMA 
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) sobre a Aproximação Estratégica à Gestão Internacional de Produtos Químicos – SAICM.

365 1. Elaborar documento técnico contendo análise substantiva da execução dos Planvigi (196), com enfoque nas seguintes linhas de ação:a) 
Aprimoramento do Sistema de Vigilância em Saúde especificamente no Fortalecimento institucional que ampliem a capacidade técnica e 
operacional dos órgãos em Saúde de estados e municípios (linha de ação nº 1) com limite de 20% dos recursos recebidos – b) Aprimoramento 
do Sistema de Vigilância Epidemiológica das doenças transmissíveis por meio de implementação de ações que ampliem a capacidade técnica e 
operacional dos órgãos de Vigilância Epidemiológica das doenças transmissíveis dos estados e municípios (linha de ação nº 2) com aplicação de 
no mínimo 50% dos recursos recebidos, ambas referentes ao período de janeiro a junho de 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo análise substantiva da execução dos Planvigi (196), com enfoque nas seguintes linhas de ação: a) 
Aprimoramento do Sistema de Vigilância em Saúde especificamente no Fortalecimento institucional ampliem a capacidade técnica e operacional 
dos órgãos em Saúde de estados e municípios (linha de ação nº1) com limite de 20% dos recursos recebidos – b) Aprimoramento do Sistema de 
Vigilância Epidemiológica das doenças transmissíveis por meio de implementação de ações que ampliem a capacidade técnica e operacional dos 
órgãos de Vigilância Epidemiológica das doenças transmissíveis dos estados e municípios (linha de ação nº 2) com aplicação de no mínimo 50% 
dos recursos recebidos, ambas referentes ao período de julho a dezembro de 2008.
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366 1. Documento técnico contendo a execução do processo de reconstrução da base de dados de Tuberculose de registros residentes no exterior, 
comparando os dados do Sinan Windows e Sinan Net, necessários para a compilação de uma única base de dados de residentes no exterior, 
permitindo a confiabilidade da informação gerada por meio desses dados.

2. Documento técnico contendo a análise de confiabilidade da quantidade e qualidade dos dados de Tuberculose do Sinan Net na esfera nacional, 
sua estratificação, comparação entre esferas de utilização do sistema e suposta relação entre os mesmos, e a proposta de adequação dessas 
bases para a retirada dos registros duplicados, permitindo a confiabilidade da informação gerada por meio desses dados. 

367 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação do banco de dados das gestantes vacinadas inadvertidamente contra a rubéola (GVI) durante a 
Campanha de Vacinação contra a Rubéola em 2008, no estado do Rio de Janeiro.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação do impacto da vacinação contra a rubéola para a faixa etária de 20 a 39 anos de idade após a 
Campanha de Vacinação contra a Rubéola em 2008, no estado do Rio de Janeiro.

3. Elaborar documento técnico contendo avaliação da completitude dos dados do Banco do Sistema de Informação e Agravos Notificáveis – Sinan/
Síndrome da Rubéola Congênita – SRC, Rio de Janeiro, em 2008.

368 1. Documento técnico com a avaliação da notificação de caso e descarte da Síndrome da Rubéola Congênita, no período de 2007 e 2008 com o 
objetivo de subsidiar as ações de eliminação da rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita (SRC) no estado do Rio de Janeiro.

2. Documento técnico contendo análise do banco de dados do Sinan da Síndrome da Rubéola Congênita no ano de 2008, verificando o critério de 
encerramento e descarte dos casos notificados, com objetivo de subsidiar as ações de eliminação da SRC do estado do Rio de Janeiro.

369 1. Elaborar documento técnico contendo as considerações sobre o diagnóstico laboratorial da Hantavirose realizado no Laboratório de Referência 
Nacional em 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo a situação laboratorial da raiva no estado de Goiás em 2008.

3. Elaborar documento técnico contendo a situação laboratorial da raiva no estado do Rio Grande do Norte em 2008.

4. Elaborar documento técnico contendo as considerações de variantes antigênicas da raiva isoladas de cães e gatos no Brasil – período de 2003 a 
2008.

5. Elaborar documento técnico contendo considerações do diagnóstico de hantavirose realizado pelo estado de Minas Gerais em 2008.

6. Elaborar documento técnico contendo a situação laboratorial da raiva na Região Nordeste no ano de 2007.

370 1. Documento técnico contendo a situação laboratorial da raiva no estado de Rondônia em 2008.

371 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de Metodologia a ser utilizada na Avaliação Externa de Qualidade na Rede de Laboratórios de 
Diagnóstico da Raiva.

2. Elaborar documento técnico contendo Análise e Considerações sobre o Diagnóstico da Raiva no estado do Paraná referente ao ano de 2007.

372 1. Estruturação do documento II Informe Unificado das Informações sobre Agrotóxicos existentes no SUS – Vigilância em Saúde Ambiental – Dados 
e Indicadores selecionados 2008, para fins de reprodução.

373 1. Elaborar Estruturação do documento Anais da 8ª Expoepi – Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças, organizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS).

2. Elaborar Estruturação do documento Manual de Manejo e Controle de Escorpiões.

374 1. Elaborar documento técnico contendo o estudo de série histórica no período de 2003 a 2009 da vacina DTP e Tetravalente (DTP+Hib) para as 
cinco doses do esquema vacinal, registradas e apuradas por idade e tipo de dose aplicada no grupamento de menores de sete anos, objetivando 
o conhecimento do total de crianças suscetíveis à difteria, tétano, coqueluche e doenças por hemófilus.

2. Elaborar documento técnico contendo o desenvolvimento do estudo sobre dados de doses aplicadas da tríplice viral e dupla viral em crianças 
menores de 7 anos no período de 2005 a 2009 para subsidiar a campanha de seguimento do ano 2010.

3. Elaborar documento técnico sobre a atualização do estudo de coorte de não vacinados contra sarampo e rubéola após as ações de intensificação 
da vacinação em áreas com suscetíveis no ano 2009, apurando informações na faixa etária de 1 a 82 anos de idade, aplicando como 
denominador dados do banco Sinasc para a criança de 1 ano de idade e estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 2009 
para as demais faixas etárias.

4. Elaborar documento técnico contendo o estudo de série histórica no período de 10 anos da vacina contra febre amarela buscando o 
conhecimento do número de não vacinados por idade na área endêmica, área de risco, área afeta e ampliada para a febre amarela, com base no 
denominador referente ao ano 2009.

5. Elaborar documento técnico contendo o resultado da análise das informações de resultados de cobertura vacinal, homogeneidade, taxa de 
abandono das vacinas multidose referentes ao ano 2009, nas 27 Unidades Federadas e nos 5.565 municípios, identificação do número de não 
vacinados nas vacinas do calendário básico para avaliação da necessidade de intervenção nas ações de rotina.

6. Elaborar documento técnico contendo estudo de perdas técnicas e físicas das vacinas BCG, tetra, OPV, SRC e FA em 5 unidades federadas, para 
estimar taxas e motivos de perdas.

375 1. Elaborar documento técnico contendo a análise do banco de dados do Sistema de Informação de Avaliação do Programa de Imunizações – Siapi, 
gerados pelos 5.564 municípios, referente a apuração da Campanha de Vacinação contra Rubéola no ano de 2008 em comparação com o 
registro no site do pni.datasus.gov.br, usando dados da campanha finalizados até 31 de abril de 2009.

2. Elaborar documento técnico contendo uma proposta para registro de doses aplicadas no Sistema de Informação de Avaliação do Programa 
de Imunizações – SIAP, considerando a necessidade de padronização no processo de alimentação das informações a ser utilizado nas salas de 
vacinas.
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376 1. Elaborar protocolo para as aquisições dos marcadores sorológicos para as hepatites virais via Coordenação Geral de Recursos Logísticos – CGRL 
– MS.

2. Elaboração do protocolo para aquisições dos testes moleculares para as hepatites virais via Coordenação Geral de Recursos Logísticos – 
CGRL-MS.

377 1. Documento técnico contendo definição dos novos indicadores para o Vigitel 2008, com ênfase nos indicadores de Alimentação e Nutrição, 
Atividade Física, Saúde Suplementar, Saúde Mental, Saúde Reprodutiva e asma. 

2. Documento técnico contendo análise a partir do banco de dados do sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico – Vigitel sobre alimentação e nutrição, indicadores como consumo de Frutas legumes e verduras, consumo de leite 
integral, atividade física, asma, dentre outros.

378 1. Elaborar documento técnico contendo a análise de dados do Inquérito epidemiológico do Tracoma em escolares – Etapa Rio de Janeiro, com as 
seguintes variáveis epidemiológicas: coeficiente de prevalência por estado e municípios, distribuição por zona de residência (urbano-rural), faixa 
etária, sexo, distribuição por municípios com prevalência igual ou superior a 5%, descrição das atividades e operacionalização do inquérito.

2. Elaborar documento técnico contendo a análise de dados do Inquérito epidemiológico do Tracoma em escolares – Etapa Distrito Federal, com as 
seguintes variáveis epidemiológicas: coeficiente de prevalência por estado e municípios, distribuição por zona de residência (urbano-rural), faixa 
etária, sexo, distribuição por municípios com prevalência igual ou superior a 5%, descrição das atividades e operacionalização do inquérito.

3. Elaborar documento técnico contendo a análise de dados do Inquérito epidemiológico do Tracoma em escolares – Etapa Maranhão, com as 
seguintes variáveis epidemiológicas: coeficiente de prevalência por estado e municípios, distribuição por zona de residência (urbano-rural), faixa 
etária, sexo, distribuição por municípios com prevalência igual ou superior a 5%, descrição das atividades e operacionalização do inquérito.

379 1. Elaborar documento técnico contendo análise de dados do Inquérito epidemiológico do Tracoma – Etapa Rondônia, com as seguintes variáveis 
epidemiológicas: coeficiente de prevalência por estados e municípios, distribuição por zona de residência (urbano – rural) faixa etária, sexo, 
distribuição por municípios com prevalência igual ou superior a 5%, descrição das atividades e operacionalização do inquérito.

2. Elaborar documento técnico contendo análise de dados do Inquérito epidemiológico do Tracoma – Etapa Amapá, com as seguintes variáveis 
epidemiológicas: coeficiente de prevalência por estados e municípios, distribuição por zona de residência (urbano – rural) faixa etária, sexo, 
distribuição por municípios com prevalência igual ou superior a 5%, descrição das atividades e operacionalização do inquérito.

380 1. Documento técnico contendo “Análise comparativa do Relatório Anual de Produção do Laboratório de Tuberculose dos Lacen referente ao ano de 
2004 dos estados do Amazonas e Amapá e de suas redes de abrangência“.

2. Documento técnico contendo “Análise comparativa do Relatório Anual de Produção do Laboratório de Tuberculose dos Lacen referente ao ano de 
2004 dos estados da Bahia e Ceará e de suas redes de abrangência“. 

3. Documento técnico contendo “Análise comparativa do Relatório Anual de Produção do Laboratório de Tuberculose dos Lacen referente ao ano de 
2004 dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais e de suas redes de abrangência“.

4. Documento técnico contendo “Análise comparativa do Relatório Anual de Produção do Laboratório de Tuberculose dos Lacen referente ao ano de 
2004 do Distrito Federal e estado de Goiás e de suas redes de abrangência“.

5. Documento técnico contendo “Análise comparativa do Relatório Anual de Produção do Laboratório de Tuberculose dos Lacen referente ao ano de 
2004 dos estados de São Paulo e Mato Grosso e de suas redes de abrangência“.

6. Documento técnico contendo “Análise comparativa do Relatório Anual de Produção do Laboratório de Tuberculose dos Lacen referente ao ano de 
2004 dos estados da Paraíba e Pernambuco e de suas redes de abrangência“.

381 1. Elaborar documento contendo ”Análise comparativa dos Relatórios Anual de Produção do Laboratório de Tuberculose dos Lacen referente aos 
anos de 2006/2007 dos seguintes estados: Amazonas e Roraima e suas redes de abrangência”.

2. Elaborar documento contendo ”Análise comparativa dos Relatórios Anual de Produção do Laboratório de Tuberculose dos Lacen referente aos 
anos de 2006/2007 dos seguintes estados: Rondônia e Distrito Federal e suas redes de abrangência”.

3. Elaborar documento contendo ”Análise comparativa dos Relatórios Anual de Produção do Laboratório de Tuberculose dos Lacen referente aos 
anos de 2006/2007 dos seguintes estados: Rio Grande do Norte e Ceará e suas redes de abrangência”.

382 1. Elaborar documento técnico contendo análise dos temas relativos à Secretaria de Vigilância em Saúde nos foros da Organização Mundial da 
Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde no ano de 2008, o posicionamento brasileiro sobre os temas discutidos na reunião e as 
implicações das resoluções adotadas na saúde em geral.

2. Elaborar documento técnico contendo análise da participação brasileira na 124ª Sessão do Conselho Executivo da Organização Mundial da 
Saúde, o posicionamento brasileiro sobre os temas discutidos na reunião e as implicações das resoluções adotadas na saúde em geral.

3. Elaborar documento técnico contendo análise da participação brasileira na 3ª Sessão do Subcomitê de Planejamento, Orçamento e Administração 
da Organização Pan-Americana da Saúde, o posicionamento brasileiro sobre os temas discutidos na reunião e as implicações das resoluções 
adotadas na saúde em geral.

383 1. Elaborar documento técnico contendo análise da legislação relativa às medidas sanitárias utilizadas na profilaxia da hanseníase até o ano de 
1986.

2. Elaborar documento técnico contendo análise do conteúdo das informações de vigilância à saúde no controle da hanseníase contidas nos 
processos de requerimento da Pensão Especial que trata a Lei 11.520 de 2007.

3. Elaborar documento técnico contendo análise do conteúdo das informações das medidas de atenção à saúde tais como formas clínica da 
hanseníase, presença de incapacidades físicas, exames diagnósticos e condutas terapêuticas utilizadas.
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384 1. Documento contendo revisão bibliográfica de 2000 a 2009 e situação atual da raiva em morcegos e raiva humana transmitida por morcegos no 
Brasil.

2. Documento contendo as orientações sobre as condutas que devem ser adotadas frente a situações que envolvam morcegos, assim como as 
medidas de prevenção e controle.

3. Documento contendo material educativo sobre os cuidados que se deve ter frente a situações que envolvam morcegos e orientações sobre como 
proceder em caso de contato (folder, cartilha, cartaz).

385 1. Elaborar documento contendo ”Caracterização dos resultados de exames laboratoriais, relativos aos inquéritos, treinamentos em serviço e em 
situações de epizootias de primatas notificadas à Secretaria de Vigilância a Saúde”.

2. Elaborar documento contendo ”Caracterização dos resultados de exames laboratoriais, relativos aos inquéritos, treinamentos em serviço e em 
situações de captura de vetores como elemento da investigação de epizootias de primatas ou investigação de casos humanos, notificadas à 
Secretaria de Vigilância a Saúde”.

386 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação do trabalho de investigação de população de primatas, área de recente de ocorrência de febre 
amarela e de manutenção de animais de vida livre em espaço de visitação pública nos municípios de Santa Cruz do Sul, Vale Verde e Rio Pardo, 
no Estado do Rio Grande do Sul.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de criação de um Curso Básico de Vigilância de Epizootias, (Primatas não humanos) devendo 
ter como estrutura mínima, objetivos do curso, justificativa, conteúdo, módulos do curso, estrutura dos módulos e carga horária necessária para 
treinamento.

387 1. Elaborar documento técnico contendo ”Modelo de Projeto para Inquéritos soro – epidemiológicos e virais em áreas estratégicas”.

2. Elaborar documento técnico contendo ”Modelo de Projeto e resultados obtidos a partir de inquéritos realizados em animais, como possíveis 
reservatórios de arboviroses (aves, equinos, primatas)”.

388 1. Documento técnico contendo relatório com resultado da aplicação dos instrumentos de monitoramento do Programa Anual de Trabalho (PAT) 
2008, da SVS – Secretaria de Vigilância e Saúde propostos, bem como os instrumentos validados.

2. Documento técnico contendo a proposição e proposta de validação dos instrumentos a serem utilizados no monitoramento e na avaliação da 
Programação Anual de Trabalho (PAT) no exercício de 2009.

3. Documento técnico com o levantamento da elaboração da proposta de convênios de responsabilidade da Coordenação de Vigilância de Doenças 
Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses – Covev, para o exercício de 2009, com a apresentação das justificativas das áreas técnicas para tais 
solicitações dos recursos, a fim de fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde no País

4. Documento técnico contendo o relatório das capacitações realizadas pela Coordenação de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses, 
no período de janeiro a dezembro de 2009, acompanhado de uma avaliação sucinta das atividades realizadas, bem como descrição do processo 
de sistematização, articulação e integração das ações.

5. Documento técnico com o levantamento e o monitoramento dos convênios aprovados e firmados sob responsabilidade da Coordenação de 
Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses, do exercício de 2009, com a indicação das entidades beneficiadas e os 
respectivos valores indicados de acordo com o orçamento aprovado disponível para 2009, baseado no documento com o levantamento da 
elaboração da proposta de convênio apresentado pelas áreas técnicas da Covev.

6. Documento técnico contendo a proposição e proposta de validação dos instrumentos a serem utilizados no monitoramento e na avaliação da 
Programação Anual de Trabalho (PAT), da SVS – Secretaria de Vigilância e Saúde no exercício de 2010. 

389 1. Elaborar documento contendo descrição técnica de todas as atividades celebradas com Instituições de Ensino e Pesquisa nos planos de 
trabalho dos Departamentos que compõem a SVS, durante o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005; contendo as seguintes variáveis: 
identificação da área demandante, identificação da instituição executora, objeto e oufinalidade da intervenção apoiada, período de realização.

2. Elaborar documento contendo descrição técnica de todas as atividades celebradas com Instituições de Ensino e Pesquisa nos planos de 
trabalho dos Departamentos que compõem a SVS, durante o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007; contendo as seguintes variáveis: 
identificação da área demandante, identificação da instituição executora, objeto e oufinalidade da intervenção apoiada, período de realização.

3. Elaborar documento contendo descrição técnica de todas as atividades celebradas com Instituições de Ensino e Pesquisa nos planos de 
trabalho dos Departamentos que compõem a SVS, durante o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2008; contendo as seguintes variáveis: 
identificação da área demandante, identificação da instituição executora, objeto e oufinalidade da intervenção apoiada, período de realização.

390 1. Documento técnico contendo Procedimento Operacional Padrão – POP para diagnóstico laboratorial da Malária e rotina do laboratório: técnicas 
de coleta e preparação da gota espessa, insumos e equipamentos necessários para a sua execução

2. Documento técnico contendo revisão de material de diagnóstico para Doença de Chagas Aguda e Crônica com proposta de construção de 
manual técnico para diagnóstico de doença de Chagas Agudo e Crônica

3. Documento técnico contendo relatório de Avaliação Externa de qualidade de malária, realizada para nove estados da Região do Amazonas Legal.

4. Documento técnico contendo metodologia da I Avaliação Externa de Qualidade em Doença de Chagas com a participação de 27 Lacen de todo o 
país com os resultados preliminares da Avaliação

5. Documento técnico contendo proposta de treinamento integrado para Malária, Doença de Chagas, Leishmaniose Tegumentar Americana e Filaria

6. Documento técnico contendo proposta de implementação de controle de qualidade interno do diagnóstico de malária, para nove laboratórios da 
Região do Amazonas Legal.
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391 1. Documento técnico contendo Procedimentos técnicos para diagnóstico laboratorial da doença de chagas observando-se a rotina do laboratório; 
técnicas de sorologia para pesquisa do Trypanosoma cruzi; técnicas pesquisa do Trypanosoma cruzi em lâminas de gota espessa; técnica de 
inoculação de material para cultura para isolamento do parasito; incluir o princípio de cada técnica, insumos e equipamentos necessários para a 
sua execução.

2. Documento técnico contendo Procedimento para diagnóstico laboratorial da Leishmaniose Visceral Humana; técnicas sorológicas, técnica de 
pesquisa de leishmania pelo exame direto, técnica de inoculação para cultura para isolamento do parasito; princípio de cada técnica, insumos e 
equipamentos necessários para a sua execução.

392 1. Elaborar documento contendo análise do Programa de Controle da Peste no Estado do Ceará no ano de 2008.

2. Elaborar documento contendo análise do Programa de Controle da Peste no Estado do Rio Grande do Norte nos anos de 2004 a 2007.

393 1. Elaborar documento contendo Análise de Programa de Controle da Peste no Estado de Pernambuco nos anos de 2004 a 2008.

2. Elaborar documento contendo Análise de Programa de Controle da Peste no Estado da Bahia nos anos de 2004 a 2007.

394 1. Elaborar documento técnico contendo a consolidação e avaliação das informações referente ao Monitoramento dos Hospitais que compõem 
a Rede Nacional de Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito hospitalar do estado de Goiás do ano de 
2007, contendo o nome dos hospitais, distribuição por nível, tipo de unidade, nº leitos, responsável técnico, parcerias NHE, forma de utilização 
do Fator Incentivo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (FIVEH), estrutura e recursos humanos. 

2. Elaborar documento técnico contendo a consolidação e avaliação das informações referente ao Monitoramento dos Hospitais que compõem a 
Rede Nacional de Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito hospitalar do estado do Espírito Santo do ano 
de 2007, contendo o nome dos hospitais, distribuição por nível, tipo de unidade, nº leitos, responsável técnico, parcerias NHE, forma de utilização 
do Fator Incentivo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (FIVEH), estrutura e recursos humanos.

395 1. Documento técnico contendo proposta de apostila de interpretação das alterações eletrocardiográficas: Introdução a eletrocardiográfica; 
eletrofisiologia das células cardíacas; eixo elétrico – rotações cardíacas; o eletrocardiograma normal; sobrecargas atrias e ventriculares; bloqueios 
e hemibloqueios; síndromes esquêmicas, primeira parte.

2. Documento técnico contendo segunda parte da apostila de interpretação das alterações eletrocardiográficas: Síndromes isquêmicas; bloqueios 
artioventriculares; mecanismos produtores de arritmias; arritmias supraventriculares mais comuns; condições adversas que afetam o traçado 
eletrocardiográfico; revisão.

396 1. Elaborar documento técnico contendo instruções de instalação e operacionalização do sistema de informações para o programa de controle da 
doença de Chagas.

2. Elaborar documento técnico contendo relato das atividades de campo desenvolvidas em Cachoeira do Arari – Pará.

397 1. Documento técnico contendo versão preliminar de 5 capítulos do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, referente aos agravos: 
Esquistossomose, Influenza, AIDS, Tétano Acidental e Neonatal, Tuberculose, Hanseníase, Malária, Febre Purpúrica Brasileira, Febre Tifóide, Febre 
do Nilo Acidental, Sistema de Vigilância de Eventos Adversos pós-vacinais; abordando informações atualizadas, roteiros detalhes de investigação 
epidemiológica de campo e as medidas de controle pertinentes para cada situação específica em seus conteúdos técnico/teóricos.

2. Documento técnico contendo de 6 capítulos do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, referente aos agravos: Esquistossomose, Influenza, 
AIDS, Tétano Acidental e Neonatal, Tuberculose, Hanseníase, Malária, Febre Purpúrica Brasileira, Febre Tifóide, Febre do Nilo Acidental, Sistema de 
Vigilância de Eventos Adversos pós-vacinais; abordando informações atualizadas, roteiros detalhes de investigação epidemiológica de campo e 
as medidas de controle pertinentes para cada situação específica em seus conteúdos técnico/teóricos.

3. Documento técnico contendo versão final consolidada de 11 capítulos do Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, referente aos agravos: 
Esquistossomose, Influenza, AIDS, Tétano Acidental e Neonatal, Tuberculose, Hanseníase, Malária, Febre Purpúrica Brasileira, Febre Tifóide, Febre 
do Nilo Acidental, Sistema de Vigilância de Eventos Adversos pós-vacinais; apresentada e formatada em consonância com as normas e padrões 
técnicos exigidos pelo Ministério da Saúde.

398 1. Documento técnico contendo proposição do Plano de Educação em Saúde e Comunicação para Prevenção e Controle da Malária em Porto 
Velho-RO.

2. Documento técnico contendo proposição para o Plano de Capacitação dos Profissionais que atuam nas ações de prevenção e controle da 
malária no município de Porto Velho-RO.

3. Documento técnico contendo proposição do Plano de Supervisão das Ações de Diagnóstico e Tratamento da Malária para o município de Porto 
Velho-RO.

399 1. Elaborar documento técnico contendo o Manual de Certificação de Centros Nacional de Referência em Hanseníase do país revisado.

2. Elaborar documento contendo instrucional elaborado para a aplicação do Documento de Certificação de Centros Nacional de Referência em 
Hanseníase do país. 

400 1. Elaborar documento técnico contendo versão preliminar do Plano de Trabalho do Projeto ”Expansão do Acesso às Medidas de Prevenção e 
Controle da Malária para Populações Vulneráveis da Amazônia Brasileira” do Fundo Global, considerando objetivos, metas e atividades.

2. Elaborar documento técnico contendo versão final do Plano de Trabalho do Projeto ”Expansão do Acesso às Medidas de Prevenção e Controle da 
Malária para Populações Vulneráveis da Amazônia Brasileira” do Fundo Global, considerando objetivos, metas e atividades.

3. Elaborar documento técnico contendo relatório analítico e descritivo das atividades a serem desenvolvidas na implantação da primeira fase do 
Projeto ”Expansão do Acesso às Medidas de Prevenção e Controle da Malária para Populações Vulneráveis da Amazônia Brasileira” do Fundo 
Global, com enfoque nas questões metodológicas e logísticas.
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401 1. Elaborar documento técnico contendo Plano de Monitoramento e Avaliação do Projeto de expansão do acesso às medidas de prevenção e 
controle da malária para populações vulneráveis da Amazônia brasileira do Fundo Global, com base nos cinco anos previstos de execução. 
Serão usados para elaboração desse documento 18 (dezoito) indicadores de processo, 3 (três) indicadores de impacto e 2 (dois) indicadores de 
resultado. Será utilizado como base de dados o Sistema de Informação e Vigilância Epidemiológica da Malária – Sivep/Malária.

2. Elaborar documento técnico contendo a elaboração do resumo executivo do Plano Global de malária do Roll Back Malária. Projeto de parceria 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) junto ao fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), Programas das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e Banco Mundial na luta ao combate da doença.

402 1. Elaborar documento técnico contendo análise da execução das atividades e resultados esperados programados no plano de trabalho de todos os 
Programas Nacionais e Coordenações Gerais que compõem o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, durante o período de janeiro a 
dezembro de 2007.

2. Elaborar documento técnico contendo análise da execução das atividades e resultados esperados programados no plano de trabalho dos 
seguintes Departamentos/Coordenações: Gabinete da SVS, Dasis, Giges e CGVAM, durante o período de janeiro a dezembro de 2007.

403 1. Documento técnico contendo a análise dos dados referentes às Emergências em Saúde Pública de magnitude Nacional e Internacional, 
classificadas como Zoonoses pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde.

2. Documento técnico contendo proposta do banco de dados referente à tecnologia da informação disponibilizada e instalada nos Centro de 
Informações Estratégicas em Respostas em Vigilância em Saúde nas Secretarias Estaduais de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde-capital, para 
diagnóstico situacional dos recursos tecnológicos e sua utilização em possíveis Emergências de Saúde Pública Nacional e/ou Internacional.

3. Documento técnico com a proposta de elaboração de material informativo, educativo e outras informações em saúde referentes aos eventos 
considerados como relevantes para saúde pública nacional e internacional.

4. Documento técnico contendo banco de dados com cadastro de referência dos Centros de Informações Estratégicas e respostas em Vigilância em 
Saúde nas Secretarias Estaduais de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde-capital, distribuídos nas Secretarias Estaduais de Saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde-capital, para diagnóstico situacional em possíveis Emergências de Saúde Pública Nacional e/ou Internacional.

5. Documento técnico contendo proposta de sistematização do controle estratégico dos recursos tecnológicos e outros insumos do Centro de 
Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde.

6. Documento técnico contendo proposta de protocolo de triagem para orientação ao plantão telefônico do Centro de Informações Estratégicas e 
Respostas em Vigilância em Saúde relacionadas às Emergências de Saúde Pública.

404 1. Documento contendo a revisão do Manual Básico de Importação e Exportação, adequando-o aos procedimentos de acordo com o novo 
regulamento aduaneiro, Decreto nº 6. 759/09 e Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 81 de 05 de novembro de 2008.

2. Documento contendo o diagnóstico dos procedimentos e processos de aquisição de Insumo de Saúde, referentes às importações realizadas no 
ano de 2008, referentes ao Plano de Aquisição – Projeto VigiSUS II.

405 1. Documento técnico contendo análise descritiva dos casos confirmados de hepatite A fulminante, notificados no Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação – Sinan, no Brasil, no período de 1999 a 2007

2. Documento técnico contendo análise descritiva dos casos confirmados de hepatite A em crianças, notificados no Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação – Sinan, no Brasil, no período de 1999 a 2007

3. Documento técnico contendo análise descritiva dos casos confirmados de hepatite B em gestantes, notificados no Sistema Nacional de Agravos 
de Notificação – Sinan, no Brasil, no período 1999 a 2007

4. Documento técnico contendo análise descritiva dos casos confirmados de hepatite B em crianças, notificados no Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação – Sinan, no Brasil, no período de 1999 a 2007

5. Documento técnico contendo análise da distribuição de casos notificados e confirmados de hepatite A no Brasil, no ano de 2007, por meio da 
construção de diagrama de controle

6. Documento técnico contendo as diretrizes para investigação de surtos de hepatite A. 

406 1. Elaborar documento técnico contendo o conceito, metodologia de cálculo e análise dos indicadores epidemiológicos para a hepatite A.

2. Elaborar documento técnico contendo o conceito, metodologia de cálculo e análise dos indicadores epidemiológicos para as hepatites B e C.

407 1. Documento contendo a análise dos quantitativos de especialidades farmacêuticas distribuídos pelo Programa Nacional de Febre Amarela no 
primeiro semestre de 2008 com abordagem da distribuição nas regiões do Brasil.

2. Documento contendo a análise dos quantitativos de especialidades farmacêuticas distribuídos pelo Programa Nacional de Cólera no primeiro 
semestre de 2008 com abordagem da distribuição nas regiões do Brasil.

408 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação do banco de dados das gestantes vacinadas inadvertidamente contra a rubéola (GVI) durante 
a Campanha de Vacinação em 2008, no estado do Rio Grande do Norte.

2. Elaborar documento técnico contendo a avaliação do impacto da vacinação contra a rubéola para a faixa etária de 19 a 39 anos de idade após a 
Campanha de Vacinação contra a Rubéola no Estado do Rio Grande do Norte.

3. Elaborar documento técnico contendo a avaliação dos casos suspeitos de rubéola entre 2007 e 2008, no Estado do Rio Grande do Norte.

409 1. Projeto de Avaliação de Impacto do uso simultâneo de duas armadilhas (Mosquitrap Letal associado à BG (sentinel) na supressão da população 
do Aedes aegypti.

2. Documento técnico contendo “Plano de Trabalho” para desenvolvimento do Projeto para testar a capacidade de duas armadilhas (Mosquitrap 
Letal associado a BG sentinel) para captura das fêmeas grávidas do Aedes aegypti, em acordo com seus objetivos: método, instrumentos de 
coleta de dados, cronograma, agenda de acompanhamento técnico, logística, dentre outros. Relatório dos trabalhos desenvolvidos contendo 
versão preliminar dos resultados descrita sob forma de relatório técnico/científico.
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410 1. Documento técnico contendo análise dos dados do diagnóstico sorológico e virológico de dengue da rede de Laboratórios Centrais de Saúde 
Pública da Região Centro-Oeste, no período de 2007.

2. Documento técnico contendo análise dos dados do diagnóstico sorológico e virológico de dengue da rede de Laboratórios Centrais de Saúde 
Pública da Região Sul, no período de 2007.

3. Documento técnico contendo análise dos dados do diagnósticos sorológico e virológico de dengue da rede de Laboratórios Centrais de Saúde 
Pública da Região Norte, no período de 2007.

411 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos dados do diagnóstico sorológico e virológico de dengue da rede de Laboratórios Centrais de 
Saúde Pública das regiões Sudeste e Nordeste, no período de 2007.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos dados do diagnóstico sorológico e virológico de febre amarela da rede de Laboratórios 
Centrais de Saúde Pública das regiões Norte e Centro-Oeste, no período de 2007.

412 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação do banco de dados das gestantes vacinadas inadvertidamente contra a rubéola (GVI) durante 
a Campanha de Vacinação em 2008, no estado do Acre. 

2. Elaborar documento técnico contendo a estratégia e o protocolo de implantação das unidades sentinelas para os casos de Síndrome da Rubéola 
Congênita, Acre, 2008.

413 1. Elaborar documento contendo a descrição e o detalhamento da retirada de inconsistências e análise de completitude existente no banco de 
dados da Doença de Chagas Agudo do Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – plataforma Windows e Net, no período de 
janeiro de 2000 a 2008, junto aos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

2. Elaborar documento contendo a descrição e o detalhamento da retirada de inconsistências e análise de completitude existente no banco de 
dados da Doença de Chagas Agudo do Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – plataforma Windows e Net, no período de 
janeiro de 2000 a 2008, junto aos estados de São Paulo e Paraná.

3. Elaborar documento contendo a descrição e o detalhamento da retirada de inconsistências e análise de completitude existente no banco de 
dados da Doença de Chagas Agudo do Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – plataforma Windows e Net, no período de 
janeiro de 2000 a julho de 2008, junto aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

414 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de Procedimento Operacional Padrão de Biossegurança durante as respostas as emergências 
relacionadas as doenças de transmissão respiratória.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de cadastro de referências e contrarreferências em vigilância em saúde e diagnóstico laboratorial 
para constituição da Rede – Cievs.

415 1. Documento técnico contendo análise da execução física das ações e resultados esperados programados no Plano de Trabalho Anual (PAT) do 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose/PNCT que compõe o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, durante o primeiro 
quadrimestre de 2008, em relação aos dispositivos de passagens aéreas e diárias; fazendo uma descrição qualitativa e quantitativa do objeto da 
atividade e frequência anual com que foi realizada. 

2. Documento técnico contendo análise da execução física das ações e resultados esperados programados no Plano de Trabalho Anual (PAT) do 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose/PNCT que compõe o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, durante o segundo 
quadrimestre de 2008, em relação aos dispositivos de passagens aéreas e diárias; fazendo uma descrição qualitativa e quantitativa do objeto da 
atividade e frequência anual com que foi realizada. 

3. Documento técnico contendo análise da execução física das ações e resultados esperados programados no Plano de Trabalho Anual (PAT) do 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose/PNCT que compõe o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, durante o terceiro 
quadrimestre de 2008, em relação aos dispositivos de passagens aéreas e diárias; fazendo uma descrição qualitativa e quantitativa do objeto da 
atividade e frequência anual com que foi realizada. 

4. Documento técnico contendo análise da execução física das ações e resultados esperados programados no Plano de Trabalho Anual (PAT) do 
Programa Nacional de Controle da Malária/PNCM que compõe o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, durante o primeiro semestre 
de 2008, em relação aos dispositivos de passagens aéreas e diárias; fazendo uma descrição qualitativa e quantitativa do objeto da atividade e 
frequência anual com que foi realizada. 

5. Documento técnico contendo análise da execução física das ações e resultados esperados programados no Plano de Trabalho Anual (PAT) 
do Programa Nacional de Controle da Malária/PNCM que compõe o Departamento de Vigilância Epidemiológica/Devep, durante o segundo 
semestre de 2008, em relação aos dispositivos de passagens aéreas e diárias; fazendo uma descrição qualitativa e quantitativa do objeto da 
atividade e frequência anual com que foi realizada. 

416 1. Documento técnico contendo versão preliminar do controle dos processos de gestão da informação e acompanhamento de análise da 
cooperação técnica estabelecida entre a SVS e os Organismos Internacionais, durante o período de janeiro a dezembro de 2008.

2. Documento técnico contendo versão final do controle dos processos de gestão da informação e acompanhamento de análise da cooperação 
técnica estabelecida entre a SVS e os Organismos Internacionais, durante o período de Janeiro a dezembro de 2008.

417 1. Elaborar documento técnico contendo relatório descritivo com análise orçamentária referente ao projeto de ampliação do Estabelecimento 
Assistencial de Saúde – Central Estadual da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações do Estado do Rio Grande do Sul.

2. Elaborar documento técnico contendo análise de custos e quantitativos referente ao projeto de construção do Estabelecimento Assistencial de 
Saúde – Central Estadual da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações do Estado de Rondônia. 

3. Elaborar documento técnico contendo relatório com análise de custos e quantitativos referente à projetos de construção, ampliação e reforma do 
Estabelecimento Assistencial de Saúde – Central Estadual da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações do Estado do Acre.
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418 1. Documento técnico contendo a versão final da revisão e atualização do Manual de Doenças Diarréicas Agudas – versão monitor.

2. Documento técnico contendo a versão final da revisão e atualização do Manual de Doenças Diarréicas Agudas – versão treinando.

3. Documento técnico contendo proposta do Cartaz dos principais agentes etiológicos das Doenças Diarréicas Agudas.

419 1. Documento técnico contendo planilha de consolidação e avaliação dos indicadores operacionais da vigilância sentinela da influenza sazonal 
no Brasil: coleta de amostras, notificação, positividade da amostra para vírus respiratórios identificados e vírus influenza identificados no Brasil, 
regiões, estados e capitais, 2002 a 2009.

2. Documento técnico contendo proposta de assessoria integrada entre vigilância epidemiológica e laboratorial, com definição das atribuições de 
cada uma, priorizando os estados com indicadores operacionais da vigilância da influenza abaixo do preconizado.

3. Documento técnico contendo proposta de padronização do fluxo, com descrição de todas as etapas, e da apresentação dos resultados 
laboratoriais do diagnósticos virológico enviados pela Coordenação Geral de Laboratórios – CGLAB à Vigilância Epidemiológica da Influenza do 
Ministério da Saúde.

4. Documento técnico contendo uma proposta de roteiro de análise dos dados primarios (Sivep_gripe) da rede de vigilância sentinela de influenza 
sazonal, com vistas a viabilizar o momitoramento do perfil de morbimortalidade por influenza e o mapeamento da circulação do vírus no país.

5. Documento técnico contendo análise do banco de dados da vigilância epidemiológica da influenza sazonal no Brasil desde a sua implantação. 
Brasil, regiões, estados e capitais, 2000 a 2009.

6. Documento técnico contendo o diagnóstico da funcionalidade do sistema de informação da vigilância da influenza (Sivep_Gripe) nos módulos: 
entrada de dados, emissão de relatórios e laudos.

420 1. Documento técnico contendo avaliação dos indicadores operacionais da vigilância sentinela da influenza sazonal no Brasil: coleta de amostras, 
notificação, positividade da amostra para vírus respiratórios identificados e vírus influenza identificados no Brasil, regiões e Unidade Federada, de 
2002 a 2009

2. Documento técnico contendo proposta de assessoria integrada entre vigilância epidemiológica e laboratorial priorizando as unidades federadas 
com indicadores operacionais da vigilância da influenza abaixo do preconizado.

3. Documento técnico contendo proposta de padronização do fluxo e da apresentação dos resultados laboratoriais do diagnóstico virológico 
enviados pela Coordenação Geral de Laboratórios – CGLAB à Vigilância Epidemiológica da Influenza do Ministério da Saúde 

4. Documento técnico contendo uma proposta de roteiro de análise de dados primários do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Influenza 
(Sivep_Gripe) da rede de vigilância sentinela de influenza sazonal

5. Documento técnico contendo análise do banco de dados da vigilância epidemiológica da influenza sazonal no Brasil desde a sua implantação no 
Brasil e regiões, de 2000 a 2009

6. Documento técnico contendo o diagnóstico da funcionalidade do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Influenza – Sivep_Gripe nos módulos: 
entrada de dados, emissão de relatórios e laudos

421 1. Desenvolver diagnóstico situacional sobre a inserção das ações de controle da malária na Atenção Básica de Saúde e a interação com a 
Estratégia de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde (ESF/PACS), nos municípios de Marechal Thaumaturgo, Jordão, Feijó, Santa 
Rosa, Manoel Urbano, Sena Madureira, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco e Capixaba do estado do Acre.

2. Diagnóstico situacional da Educação em Saúde e Mobilização Social no estado do Acre, com visita técnica a outros setores que deveriam ser 
parceiros ativos no controle e prevenção da malária. 

422 1. Documento técnico contendo proposta de variáveis e procedimentos de compatibilização e atualização para o banco de dados do Sistema de 
Informação sobre Mortalidade.

2. Documento técnico contendo proposta de variáveis e procedimentos de compatibilização e atualização para o banco de dados do Sistema de 
Informação sobre Nascidos Vivos.
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423 1. Documento técnico com proposta preliminar para formação e capacitação dos profissionais da Rede Cievs, visando a identificação de eventos 
e classificação de emergências de saúde pública de importância internacional ou nacional, com base no Regulamento Sanitário Internacional; 
contendo agenda programática, metodologia e os referenciais técnicos/teóricos a serem abordados.

2. Documento técnico contendo programação do processo de formação e capacitação dos profissionais da Rede Cievs, contendo descrição do 
processo, público alvo, temáticas, metodologia e exercício.

3. Documento técnico contendo proposta do Manual do aluno do curso de treinamento sobre o Regulamento Sanitário Internacional – RSI/2005, 
cujo público alvo será de profissionais de vigilância em saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, ponto focal da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – Anvisa e Rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs (Estadual e Municipal) acompanhado 
de justificativa, objetivos (gerais e específicos), conteúdo programático, descrito de forma narrativa numa abordagem que envolva os aspectos 
técnicos, estratégicos e administrativos.

4. Documento técnico contendo proposta do “Guia de Orientação do Monitor” do treinamento sobre o Regulamento Sanitário Internacional 
– RSI/2005 em conjunto com o Grupo de Assessores técnicos, acompanhado de justificativa, objetivos (gerais e específicos), conteúdo 
programático, descrito de forma narrativa numa abordagem que envolva os aspectos técnicos, estratégicos e administrativos.

5. Documento técnico contendo proposta de aplicação dos critérios para a utilização do Instrumento de Decisão Adaptado do anexo II do 
Regulamento Sanitário Internacional – RSI para Avaliação e Notificação de Eventos que possam constituir Emergências de Saúde Pública 
de Importância Nacional – Espin relacionado aos acidentes químicos de origem natural ou tecnológica. O público alvo será composto pelas 
unidades da Rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs das esferas estadual e municipal em adição com área 
técnica correspondente na Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS.

6. Documento técnico contendo proposta de aplicação dos critérios para a utilização do Instrumento de Decisão Adaptado do anexo II do Regulamento 
Sanitário Internacional – RSI para Avaliação e Notificação de Eventos que possam constituir Emergências de Saúde Pública de Importância Nacional 
– Espin relacionado ao Botulismo. O público alvo será composto pelas unidades da Rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em 
Saúde – Cievs das esferas estadual e municipal em adição com área técnica correspondente na Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS. 

7. Documento técnico contendo proposta de aplicação dos critérios para a utilização do Instrumento de Decisão Adaptado do anexo II do 
Regulamento Sanitário Internacional – RSI para Avaliação e Notificação de Eventos que possam constituir Emergências de Saúde Pública de 
Importância Nacional – Espin relacionado às doenças de origem desconhecida. O público alvo será composto pelas unidades da Rede do Centro 
de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs das esferas estadual e municipal em adição com área técnica correspondente na 
Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS. 

8. Documento técnico contendo proposta de aplicação dos critérios para a utilização do Instrumento de Decisão Adaptado do anexo II do 
Regulamento Sanitário Internacional – RSI para Avaliação e Notificação de Eventos que possam constituir Emergências de Saúde Pública de 
Importância Nacional – Espin relacionado à leptospirose. O público alvo será composto pelas unidades da Rede do Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs das esferas estadual e municipal em adição com área técnica correspondente na Secretaria de 
Vigilância me Saúde – SVS. 

424 1. Elaborar documento técnico contendo a proposta de Curso de Treinamento sobre Regulamento Sanitário Nacional, cujo público alvo serão 
os profissionais de vigilância em saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde composto por 
justificativa, público alvo, objetivos (gerais e epecíficos), programa do curso, ementa, metodologia, atividades que serão realizadas, produto final 
e logística necessária.

2. Elaborar documento técnico contendo protocolo de aplicação dos critérios para utilização do Instrumento de Decisão para Avaliação e 
Notificação de Eventos que possam constituir Emergências de Saúde Pública de Importância Nacional (RSI) relacionado à Saúde Ambiental 
(desastres ambientais de origem natural ou antropogênica). O público alvo serão as unidades da Rede Cievs das esferas estadual e municipal em 
adição com área técnica correspondente na SVS. O documento será estruturado de forma narrativa, composto por introdução, objetivos (gerais e 
específicos), metodologia, desenvolvimento e conclusão.

425 1. Documento técnico contendo avaliação do histórico de aquisição de medicamentos por laboratórios nacionais e internacionais no período de 2007 a 2008, 
para os Programas Nacionais de Controle de Malária, com base nas informações contidas no Sistema de Informação de Insumos Estratégicos – Sies.

2. Documento técnico contendo avaliação do histórico de aquisição de medicamentos por laboratórios nacionais e internacionais no período 
de 2007 a 2008, para o Programa Nacional de Controle de Leishmanioses, com base nas informações contidas no Sistema de Informação de 
Insumos Estratégicos – Sies.

3. Documento técnico contendo avaliação do histórico de aquisição de medicamentos por laboratórios nacionais no período de 2007 a 2008, para 
o Programa Nacional de Controle Doença de Chagas, Esquistossomose e Filariose, com base nas informações contidas no Sistema de Informação 
de Insumos Estratégicos – Sies.

4. Documento técnico contendo avaliação do histórico de aquisição de medicamentos por laboratórios nacionais e internacionais no período 
de 2007 a 2008, para o Programa Nacional de Controle de Meningite, Peste e Tracoma, com base nas informações contidas no Sistema de 
Informação de Insumos Estratégicos – Sies.

5. Documento técnico contendo avaliação do perfil da distribuição de praguicidas de 2008 para os Programas Nacionais de Malária, Leishmaniose, 
Doença de Chagas, com base nas informações contidas no Sistema de Informação de Insumos Estratégicos – Sies.

6. Documento técnico contendo avaliação da distribuição de medicamentos fornecidos no ano de 2008 pelo Ministério da Saúde para as 
Secretarias Estaduais de Saúde, atendendo as solicitações do programa de controle da malária, com base nas informações contidas no Sistema 
de Informações de Insumos Estratégicos – Sies.

426 1. Documento contendo avaliação da distribuição de Kits Reagente para diagnóstico, fornecidos pelo Ministério da Saúde no ano de 2007, com fins 
subsidiar o NIES na consolidação das informações dessas distribuições.

2. Elaboração de proposta de Manual para a operacionalização do Sistema Informação de Insumos Estratégicos – Sies, a ser disponibilizado aos 
técnicos que utilizam o sistema no gerenciamento das aquisições e distribuições desses insumos no país
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427 1. Elaborar documento técnico contendo a caracterização epidemiológica dos casos de tétano acidental registrados no sistema de vigilância 
epidemiológica do tétano do Brasil, no período de 2001 a 2007. 

2. Elaborar documento técnico contendo análise comparativa dos óbitos ocorridos por tétano acidental registrados no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan) com os registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no período de 2001 a 2007.

3. Elaborar documento técnico contendo análise comparativa das internações ocorridas por tétano acidental registradas no Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (Sinan) com as registradas no Sistema de Internação Hospitalar (SIH), no período de 2001 a 2007.

4. Elaborar documento técnico contendo caracterização epidemiológica dos casos de tétano neonatal registrados no Sistema de Vigilância 
Epidemiológica do tétano do Brasil, no período de 2001 a 2007.

5. Elaborar documento técnico contendo análise comparativa dos óbitos ocorridos por tétano neonatal registrados no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan) com os registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no período de 2001 a 2007.

6. Elaborar documento técnico contendo proposta de integração entre a Vigilância Epidemiológica e Atenção Básica com vistas ao fortalecimento 
das ações de prevenção do tétano neonatal desenvolvidas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF).

428 1. Documento técnico contendo avaliação situacional sobre os protocolos de atenção integral à saúde de populações expostas implantados nos 
municípios brasileiros.

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

429 1. 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 aos objetos gerais e 
específicos de cada pesquisa.

2. 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.

430 1. Documento técnico contendo justificativa e proposta de estruturação da área de gestão da Rede de Laboratórios de Vigilância em Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador no âmbito do DSAST.

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

431 1. 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.

2. 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.

432 1. 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 – da 1ª 
Conferência Nacional de Saúde Ambiental.

2. 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.

433 1. Documento técnico contendo ”Seleção de indicadores de vigilância em saúde ambiental relacionada aos desastres, com base na matriz da OMS”.

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

434 1. 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.

2. 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 químicos.

435 1. 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 a ser submetido 
aos gestores estaduais inseridos no estudo.

2. 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 a ser submetido aos 
gestores estaduais inseridos no estudo.

436 1. 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.

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

437 1. Documento técnico contendo levantamento e análise dos dados de fluoretação nos estados brasileiros, inseridos no Sisagua.

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

438 1. Documento técnico contendo análise de controle de qualidade da água dos Sistemas de Abastecimento de Água.

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

439 1. 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.

2. 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.
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440 1. 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 com a finalidade de subsidiar a avaliação das 
ações do sub-componente A2.

2. 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.

441 1. 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.

2. Documento técnico contendo a consolidação das atividades desenvolvidas no âmbito projeto UnaSUS/Universidade Federal do Rio de Janeiro/
Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador e a Unidade Técnica de Desenvolvimento Sustentável da OPAS, e apresentação de 
proposta de cronograma para as atividades do projeto para 2010.

442 1. 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 empreendimentos.

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

3. 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 de influência desses 
empreendimentos.

443 1. 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).

2. Documento técnico contendo levantamento da progressão dos indicadores da Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado 
– Vigisolo.

444 1. Documento técnico contendo as contribuições do VIGIAGUA na construção do Plano Nacional de Saneamento e Regulamentação da Lei n. 
11447/2007.

2. 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 a ser 
submetido aos gestores estaduais inseridos no estudo.

445 1. 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.

2. 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 Doenças – Expoepi, visando 
subsidiar o desenvolvimento das ações do Plano Integrado de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos do Ministério da Saúde.

3. 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 – UFs na área de Vigilância em Saúde 
Ambiental.

446 1. 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.

2. 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.

447 1. 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.

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

448 1. 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.

2. 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, vigilância e controle); Dos 
Deveres e Responsabilidades, das Exigências e das Penalidades.

449 1. 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.

2. 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.

450 1. Documento técnico contendo modelo de roteiro metodológico para a análise ambiental aplicada a estudos de epidemiologia ambiental, com 
ênfase na vigilância em saúde ambiental.

2. 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.
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451 1. 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

2. 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 segundo 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.

3. 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.

452 1. Documento técnico contendo análise crítica do modelo de dados atual, as telas dos programas e as regras de negócios aplicadas.

2. 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 de Vigilância 
em Saúde -SVS.

3. 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 de Vigilância 
em Saúde -SVS.

453 1. Documento técnico contendo programa de divulgação das conferências estaduais de saúde ambiental.

2. Documento técnico contendo estratégias de Comunicação para divulgação de Conferência Nacional de Saúde Ambiental.

3. Documento técnico contendo o mailing atualizado dos veículos de comunicação (jornais, revistas, rádios e TV) do DF e estados.

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

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

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

454 1. 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.

2. 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.

455 1. Documento técnico contendo as especificações para confecção do portal da Conferência Nacional em Saúde Ambiental.

2. 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.

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

456 1. Documento técnico contendo a proposta de interface gráfica para Web dos mapas interativos para a Análise de Situação de Saúde Ambiental e 
Saúde do Trabalhador – ASISAST/Coordenação Geral de Vigilância Ambiental – CGVAM.

2. 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.

3. Documento técnico contendo a implementação de ferramentas para geração dinâmica de gráficos na interface dos mapas interativos.

457 1. Documento técnico contendo análise na detecção de duplicidade de dados nas notificações de Acidentes de Trabalho Grave no ano de 2008, por 
unidade federada, a partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan-Net, constante na Portaria GM/MS n.º 777 de 
28 de abril de 2004, relativo ao Protocolo de Acidente de Trabalho da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, visando melhor 
fidedignidade dos dados para subsidiar a realização de ações de prevenção, monitoramento e controle pelas secretarias de saúde e instâncias da 
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – Renast: Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, unidades sentinelas.

2. 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. Busca-se subsidiar estudos para elaboração de estratégias 
de implantação de novas unidades notificadoras, de modo a fomentar as notificações dos agravos da Portaria GM/MS n.º 777 de 28 de abril de 
2004, bem como subsidiar as instâncias da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – Renast para a sensibilização das redes 
de serviços da atenção básica, média e alta complexidade, possibilitando que as informações do sistema possam ser utilizadas na construção de 
políticas públicas visando a prevenção das doenças relacionadas ao trabalho.

458 1. Documento técnico contendo uma análise da importância da Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador na promoção da saúde e 
desenvolvimento sustentável.

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

3. Documento técnico contendo análise da situação dos dados e indicadores do informativo: ”Vigilância em Saúde Ambiental: Dados e Indicadores 
Selecionados – 2009”.
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459 1. Documento técnico contendo avaliação do 2° Simpósio sobre Efeitos da Destruição da Camada de Ozônio sobre a Saúde – tema ”o que temos 
que fazer”.

2. Documento técnico contendo as ações do poder público para implementação da Estratégia de Transição dos inaladores de dose medida – MDIs 
com Clorofluorcarbonos – CFCs.

3. 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.

460 1. Documento técnico contendo análise da execução da Programação Anual de Trabalho do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador – DSAST, referente ao ano de 2009.

2. Documento técnico contendo análise das metas pactuadas pelo Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador – DSAST em 2009.

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

461 1. Documento técnico contendo a análise do banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo 
Contaminado – Sissolo – da Nordeste II, nos anos de 2004 a 2008.

2. 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 a 2

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

462 1. Documento técnico contendo Plano de Execução do Programa de Cidades Saudáveis do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e 
Saúde do Trabalhador – DSAST.

2. Documento técnico contendo proposta de ações estratégicas para a participação da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental – CGVAM no 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.

3. 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.

463 1. Documento técnico contendo descrição da estratégia de articulação e mobilização das Conferências Municipal e microrregionais de Saúde 
Ambiental dos estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia.

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

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

464 1. Documento técnico contendo o Guia dos conferencistas participantes da etapa estadual da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental – 
CNSA, com informações antecedentes alusivas a deliberações de outras conferências, Regimento Interno Nacional.

2. 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. 

3. 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 e sistematização das 
diretrizes e ações estratégicas das Unidades Federativas para o debate na etapa nacional.

465 1. Documento contendo análise jurídica do instituto jurídico ”indenização por danos morais” à luz das ações civis públicas ajuizadas contra a 
União, em curso na Justiça Federal do Rio de Janeiro, no âmbito da contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano.

2. 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.

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

466 1. Documento técnico contendo avaliação da dinâmica populacional em Cidade dos Meninos, municípios de Duque de Caxias/RJ, após o ano de 
2003, utilizando como base as fichas de cadastros dos moradores e os cadastros no acervo da Coordenação Geral de Vigilância.

2. 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.

3. 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 da Coordenação Geral de 
Vigilância em Saúde Ambiental/CGVAM.

467 1. Documento técnico contendo descrição da estratégia de articulação e mobilização das Conferências Minicipais e microrregionais de Saúde 
Ambiental dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

2. 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.

3. Documento técnico contendo análise dos resultados das Conferências Estaduais de Saúde Ambiental de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
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468 1. Documento técnico contendo a espacialização dos dados dos indicadores selecionados do ano de 2007 e 2008, com o objetivo de aumentar a 
visibilidade e integrar as informações produzidas pela Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador.

2. 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 

3. 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.

469 1. Documento técnico contendo ”Proposta de modelo de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental para Radiações Não Ionizantes”.

2. Documento técnico contendo ”Proposta de modelo de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental para Radiações Ionizantes”.

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

470 1. Documento técnico contendo a tradução e revisão (inglês – português) do Anexo 4 referente ao Guia de Preparação das Fichas de Segurança (p. 
375 – 394) do Livro Púrpura do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químico

2. Documento técnico contendo a tradução e revisão (inglês – português) do Anexo 5 referente à Rotulagem de produtos de consumo passíveis de 
causarem danos à saúde (p. 395 – 400) do Livro Púrpura do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotu

3. 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 Produ

471 1. Documento técnico contendo revisão e adequação do Guia para o Nível Local: Como realizar desinfecções em soluções alternativas de 
abastecimento de água para consumo humano.

2. Documento técnico contendo análise do uso dos dados do VIGUAGUA durante uma investigação de surto de hepatite A.

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

472 1. Documento técnico contendo proposta para divulgação das informações sobre a vigilância da qualidade da água para consumo humano.

2. Documento técnico análise e levantamento das ações do Programa Vigiágua.

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

473 1. Documento técnico contendo proposta de Metodologia de Análise dos Dados coletados nas Unidades Sentinela para Vigiar nos estados (AC, BA, 
MT, SP, RJ, RS e TO).

2. Documento técnico contendo a descrição do modelo de Atuação da área de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à Qualidade do Ar.

3. 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.

474 1. Documento técnico contendo análise dos dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 
(Sisagua), nos Estados Amazonas e Mato Grosso, no ano de 2008, contendo capítulo conclusivo com recomendações técnicas.

2. Documento técnico contendo adequação do Guia de vigilância em saúde ambiental relacionado à qualidade da água para consumo humano em 
situação de desastres.

3. Documento técnico contendo proposta de estruturação do Hot Site para disponibilização e divulgação da metodologia do Plano de Segurança da 
Água (PSA) no Brasil.

475 1. Documento técnico contendo os resultados das discussões e encaminhamentos da 5ª Reunião Preparatória da 1ª Conferência Nacional de Saúde 
Ambiental – CNSA a ser realizada em julho de 2009, Brasília/DF, com os Representantes da Comissão Organizadora Nacional.

2. 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 período de 2006 a 2008.

3. Documento técnico contendo o levantamento dos produtos propostos nos Termos de Referências pelas áreas técnicas do Departamento no 
período de 2006 a 2009.

476 1. Documento técnico contendo método de elaboração de Plano de Contingência para Desastres Associados a Chuvas Fortes para o Sistema Único 
de Saúde – SUS, de âmbito municipal e resultado da aplicação desse método em municípios do Estado do Rio de Janeiro.

2. Documento técnico contendo proposta nacional para o Sistema Único de Saúde – SUS do Plano de Contingência Frente a Desastres associados 
a chuvas.

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

477 1. Documento técnico contendo ”Proposta de conteúdo programático para gestão de riscos à saúde relacionados a desastres associados aos 
acidentes com produtos perigosos”.

2. Documento técnico contendo ”Levantamento das notificações de eventos relacionados à Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador 
realizadas pelas Unidades Federadas que participam da Rede Cievs/URR.

3. 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).
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478 1. Documento técnico contendo as atividades realizadas para estabelecimento do Grupo Técnico ”Licenciamento Ambiental e Saúde” para 
fortalecimento e inserção da saúde nos processos de licenciamento ambiental.

2. Documento técnico contendo histórico da situação atual dos empreendimentos do setor energético (usinas hidrelétricas, usinas termelétricas, 
linhas de transmissão e dutos) com participação do MS.

3. 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.

479 4. Documento técnico contendo o planejamento à realização da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental, que será realizada no quarto 
trimestre do ano de 2009 em Brasília.

5. Documento técnico contendo a apresentação do plano de ação para comunicação visual que serão definidas como a identidade visual da 1ª 
Conferência Nacional de Saúde Ambiental, que será realizada no quarto trimestre do ano de 2009 em Brasília.

6. Documento técnico contendo o plano de ação para divulgação da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental que será realizada no quarto 
trimestre do ano de 2009 em Brasília.

7. Documento técnico contendo o programa das atividades antecedentes à abertura do evento da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental.

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

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

480 1. Documento técnico contendo proposta de avaliação do processo de implantação das Unidades Sentinela nos pilotos (AC, BA, MT, TO, SP, RJ, 
RS), com vistas ao aprimoramento da metodologia para aplicação em outros Estados prioritários para o Vigiar – Vigilância Ambiental em Saúde 
relacionada à Qualidade do Ar.

2. Documento técnico contendo a proposta de trabalho integrado da vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade do ar, considerando os 
acidentes com produtos perigosos e os fatores físicos e os riscos decorrentes dos desastres de origem natural.

481 1. Documento contendo análise jurídica das razões da suspensão judicial da Portaria nº. 1.851/MS que institui a vigilância em saúde do amianto e 
versão preliminar de ato normativo do Ministério da Saúde que atenda as demandas da área para o sistema de vigilância em saúde do amianto.

2. Documento contendo a ementa de Curso de Direito Ambiental no Sistema Único de Saúde, com ênfase na saúde ambiental e saúde do 
trabalhador visando possibilitar maior comprometimento e eficiência na atuação dos técnicos e gestores da vigilância em saúde ambiental, 
considerando o perfil do público envolvido, metodologia pedagógica, número de técnicos a serem capacitados, bem como objetivos a serem 
alcançados.

482 1. Documento técnico contendo os resultados da reunião integradora Vigiar, VIGIAPP, VIGIDESASTRES, VIGIFIS com objetivo de diagnóstico da 
estruturação das áreas e proposta de atuação conjunta.

2. Documento técnico contendo o perfil dos acidentes com produtos perigosos notificados no Brasil, no período de 2006 a 2007, objetivando 
subsidiar o aprimoramento do modelo de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos Acidentes com Produtos Perigosos 
– VIGIAPP, no âmbito do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida às emergências ambientais com produtos químicos 
perigosos – P2R2.

TC 37
Nº PRODUTO

1 (Passo 2, Passo 3, Passo 4 e Passo 5)
Passo 2: Avaliação Inicial
1 – Realização da aplicação dos Anexos: 30,31,32,33,34,35,36.
2 – Introdução e análise de dados, por meio do Epiinfo.
3 – Realização do compilamento de dados de questionários e formulários aplicados.
4 – Realização de capacitação de profissionais de saúde quanto à higienização das mãos (Anexo 16).
5 – Distribuição dos materiais educativos aos profissionais de saúde.
6 – Realização de contatos com a Coordenação Nacional, quando necessário.
7 – Encaminhamento de dois relatórios sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, ao final do Passo 2. Estes relatórios devem conter todos os 
resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de 
dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados no banco de dados (Epiinfo).
8 – Apresentação dos resultados encontrados aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, término do Passo 2.
Passo 3: Aplicação 
1 – Disponibilização de preparações alcoólicas para as mãos nas unidades selecionadas para a intervenção.
2 – Distribuição e fixação de cartazes.
3 – Distribuição dos demais materiais educativos da OMS.
4 – Realização da educação de profissionais do Sítio.
5 – Realização da capacitação prática de profissionais do Sítio SP.
6 – Realização da aplicação do Anexo 39.
7 – Realização de reuniões semanais, quinzenais ou mensais com toda a equipe.
8 – Encaminhamento de dois relatórios sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, ao final do Passo 3. Esses relatórios devem conter todos os 
resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de 
dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados no banco de dados (Epiinfo).
9 – Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, após o início do Passo 3 ou ao término do Passo 3.
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Passo 4: Avaliação e Retorno 
1 – Realização, novamente, da aplicação dos Anexos utilizados nos passos 1 (um), 2 (dois) e 3 (três), de acordo com o guia da OMS.
2 – Realização da aplicação dos Anexos 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
3 – Realização de busca de informação de custos e benefícios.
4 – Encaminhamento de dois relatórios (sendo um relatório em português e um em inglês) sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, até três meses 
após o início da intervenção ou a final do Passo 4. Estes relatórios devem conter todos os resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica 
e impressa. Ainda, deverá ser enviada à ANIVSA e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram 
alimentados no banco de dados (Epiinfo)
5 – Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, ao término do Passo 4.
Passo 5 : Desenvolvimento de um plano de ação contínuo em um ciclo de testes
1 – Participar da discussão e da interpretação de resultados no sítio SP.
2 – Elaborar um informe e apresentar os resultados para o sítio internamente.
3 – Discutir internamente se deve ampliar a melhoria e como fazê-la
4 – Encaminhamento de dois relatórios (sendo um relatório em português) sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, até três meses após o início 
da intervenção ou ao final do Passo 5. Estes relatórios devem conter todos os resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. 
Ainda, deverá ser enviada a Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados 
no banco de dados (excel e Epiinfo).
5 – Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, ao término do Passo 5.

2 (Análise, Avaliação e Conclusão)
Análise de Dados 
1 – Realização da análise de todos os Anexos (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,39), pré e pós intervenção, utilizados na aplicação da estratégia multimodal 
da OMS para melhoria da higienização das mãos nos 5 sítios de testes complementares do país: SP-CE-RS-PA-DF.
2 – Introdução e análise de dados, por meio do Epinnfo 1.
3 – Realização do compilamento de dados de questionários e formulários aplicados (Pré e Pós-intervenção).
4 – Realização de contatos com a Coordenação Nacional, quando necessário.
5 – Apresentação dos resultados encontrados à Coordenação Nacional.
6 – Encaminhamento de dois relatórios (sendo um em português) sobre o compilamento, análise, e avaliação de dados da pesquisa Higienização das 
Mãos OMS/Anvisa a Anvisa e a OPAS/Brasil, até três meses após o início da intervenção ou ao final do Passo 5. Estes relatórios devem conter todos 
os resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base 
de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados no banco de dados (Epiinfo)
Avaliação dos Dados
7 – Apresentação dos resultados obtidos a Coordenação Nacional.
Conclusão
8 – Realização, novamente da aplicação dos Anexos utilizados nos passos 1, 2 e 3 de acordo com o guia OMS
9 – Realização da aplicação dos Anexos 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
10 – Realização de busca de informação de custos e benefícios.
11 – Encaminhamento de dois relatórios (sendo um em português e um em inglês) sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, até três meses após 
o início da intervenção ou o final do Passo 4. Estes relatórios devem conter todos os resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e 
impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram 
alimentados no banco de dados (Epiinfo).
12 – Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, ao término do Passo 4.
13 – Participar da discussão e da interpretação de resultados no sítio.
14 – Elaborar um informe e apresentar os resultados para o sítio internamente.
15 – Discutir internamente se deve ampliar a melhoria e com fazê-la
16 – Encaminhamento de dois relatórios (sendo um relatório em português) sobre a pesquisa a Anvisa e à OPAS/Brasil, até três meses após o início 
da intervenção ou ao final do Passo 5. Esses relatórios devem conter todos os resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. 
Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados 
no banco de dados (Excel ou Epiinfo)
17 – Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional.



179

 UNIDADE TÉCNICA DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO-TRANSMISSÍVEIS 

TC 37
Nº PRODUTO

2 Passo 2: Avaliação Inicial 
1 – Realização da aplicação dos Anexos: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
2 – Introdução e análise de dados, por meio do Epiinfo.
3 – Realização do compilamento de dados e questionários e formulários aplicados
4 – Realização de capacitação de profissionais de saúde quanto à higienização das mãos (anexo 16)
5 – Distribuição dos materiais educativos aos profissionais de saúde.
6 – Realização de contatos com a Coordenação Nacional, quando necessário
7 – Encaminhamento de dois relatórios sobre pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, ao final do Passo 2. Estes relatórios devem conter todos os 
resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. Ainda, deverá ser enviada à ANIVSA e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de 
dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados no banco de dados (Epiinfo).
8 – Apresentação dos resultados encontrados aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, término do Passo.
Passo 3 : Aplicação
1 – Disponibilização de preparações alcoólicas para mãos nas unidades selecionadas para a intervenção.
2 – Distribuição e fixação de cartazes
3 – Distribuição dos demais materiais educativos da OMS.
4 – Realização da educação de profissionais do Sítio.
5 – Realização da capacitação prática de profissionais do Sítio SP.
6 – Realização da aplicação do Anexo 39.
7 – Realização de reuniões semanais, quinzenais ou mensais com toda a equipe.
8 – Encaminhamento de dois relatórios sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, ao final do Passo 3. Estes relatórios devem conter todos os 
resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de 
dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados no banco de dados (Epiinfo)
9 – Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, após o inici do Passo 3 ou término do Passo 3.
Passo 4: Avaliação e Retorno
1 – Realização, novamente, da aplicação dos Anexos utilizados nos passo 1 (um), 2 (dois) e 3 (três), de acordo com o guia da OMS
2 – Realização da aplicação dos Anexos 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
3 – Realização de busca de informação de custos e benefícios.
4 – Encaminhamento de dois relatórios (sendo um relatório em português e um relatório em inglês) sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, até 
três meses após o início da intervenção ou ao final do Passo 4. Estes relatórios devem conter todos os resultados obtidos, já compilados, sob a forma 
eletrônica e impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados 
que foram alimentados no banco de dados (Epiinfo).
5 – Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, ao término do Passo 4.
Passo 5: Desenvolvimento de um plano de ação contínuo e um ciclo e testes
1 – Participar da discussão e da interpretação de resultados no sítio de SP.
2 – Elaborar um informe e apresentar os resultados para o sítio internamente.
3 – Discutir internamente se deve ampliar a melhoria e como fazê-la
4 – Encaminhamento de dois relatórios (sendo um deles em português) sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, até três meses após o início de 
intervenção ou ao final do Passo 5. Estes relatórios devem conter todos os resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. 
Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados 
no banco de dados (Excel ou Epiinfo).
5 – Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, ao término do Passo 5
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2 (Análise, Avaliação e Conclusão)
Análise de Dados
1 – Realização da análise de todos os Anexos (30,31,32,33,34,35,36,39), pré e pós intervenção, utilizados na aplicação da estratégia multimodal da 
OMS para a melhoria da higienização das mãos nos sítios de testes complementares do país: SP-CE-RS-PA-DF.
2 – Introdução e análise de dados, por meio do Epiinfo 1
3 – Realização do compilamento de dados de questionários e formulários aplicados (Pré e Pós-intervenção)
4 – Realização de contatos com a Coordenação Nacional, quando necessário.
5 – Apresentação dos resultados encontrados à Coordenação Nacional
6 – Encaminhamento de dois relatórios (sendo um relatório em português) sobre o compilamento, análise, e avaliação de dados da pesquisa 
Higienização das Mãos OMS/Anvisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, até três meses após o início da intervenção ou ao final do Passo 5. Estes relatórios 
devem conter todos os resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma 
cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados no banco de dados (Epiinfo).
Avaliação dos Dados
7 – Realização, novamente da aplicação dos Anexos utilizados nos passos 1,2 e 3 de acordo com o guia OMS.
8 – Realização da aplicação dos Anexos 30,31,32,33,34 e 35 
9 – Realização de busca de informação de custos e benefícios
10 – Encaminhamento de dois relatórios (sendo um relatório e português e um em inglês) sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, até três meses 
após o início da intervenção ou ao final do Passo 4. Estes relatórios devem conter todos os resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica 
e impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram 
alimentados no banco de dados (Epiinfo)
11 – Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, ao término do Passo 4.
12 – Participar da discussão e da interpretação de resultados no sítio.
13 – Elaborar um informe e apresentar os resultados para o sítio internamente.
14 – Discutir internamente se deve ampliar a melhoria e como fazê-la
15 – Encaminhamento de dois relatórios (sendo um relatório em português) sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, até três meses após o início 
da intervenção ou ao final do Passo 5. Estes relatórios devem conter todos os resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. 
Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados 
no banco de dados (Exel ou Epiinfo)

3 (Passo 2 e Passo 3)
Passo 2: Avaliação Inicial
1. Realização da aplicação dos Anexos: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
2. Introdução e análise de dados por meio do Epiinfo ou Excel.
3. Realização do compilamento de dados de questionários e formulários aplicados 
4. Realização de capacitação de profissionais de saúde quanto à higienização das mãos (Anexo 16).
5. Distribuição dos materiais educativos aos profissionais de saúde.
6. Realização de contatos com a Coordenação Nacional quando necessário.
7. Encaminhamento de dois relatórios sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, ao final do Passo 2. Estes relatórios devem conter todos os 
resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de 
dados (Epiinfo ou Excel).
8. Apresentação dos resultados encontrados aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, término do Passo 2.
Passo 3: Aplicação
1. Disponibilização de preparações alcoólicas para as mãos nas unidades selecionadas para a intervenção.
2. Distribuição e fixação de cartazes.
3. Distribuição dos demais materiais educativos da OMS
4. Realização da educação de profissionais do Sítio.
5. Realização da capacitação prática de profissionais do Sítio.
6. Realização da aplicação do Anexo 39.
7. Realização de reuniões semanais, quinzenais ou mensais com toda a equipe.
8. Encaminhamento de dois relatórios sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, ao final do Passo 3.Estes relatórios devem conter todos os 
resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de 
cada base de dados, em DC, contendo todos os dados que foram alimentados no banco de dados (Epiinfo ou Excel).
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3 9. Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, após o início do Passo 3 ou ao término do Passo 3.
Produto 2: (Passo 4 e Passo 5)
Passo 4: Avaliação e Retorno
1. Realização, novamente, da Aplicação dos Anexos utilizados nos passos 1,2 e 3, de acordo com o guia da OMS.
2. Realização da aplicação dos Anexos 3,31,32,33,34,35.
3. Realização de busca de informação de custos e benefícios.
4. Encaminhamento de dois relatórios (sendo um relatório em português e um em inglês) sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, até três meses 
após o início da intervenção ou ao final do Passo 4. Estes relatórios devem conter todos os resultados obtidos, ja compilados, sob a forma eletrônica 
e impressa. Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram 
alimentados no banco de dados (Epiinfo).
5. Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, ao término do Passo 4.
Passo 5: Desenvolvimento de um plano de ação contínuo e um ciclo de testes
1. Participar de discussão e da interpretação de resultado no sítio.
2. Elaborar um informe e apresentar os resultados para o sítio internamente.
3. Discutir internamente se deve ampliar a melhoria e como fazê-la
4. Encaminhamento de dois relatórios (sendo um relatório em português) sobre a pesquisa à Anvisa e à OPAS/Brasil, até três meses após o início 
da intervenção ou ao final do Passo 5. Estes relatórios devem conter todos os resultados obtidos, já compilados, sob a forma eletrônica e impressa. 
Ainda, deverá ser enviada à Anvisa e à OPAS/Brasil, uma cópia de cada base de dados, em um CD, contendo todos os dados que foram alimentados 
no banco de dados (Excel ou Epiinfo)
5. Apresentação dos resultados obtidos aos Coordenadores Regionais e à Coordenação Nacional, ao término do Passo 5.

4 1. Contratação de serviço especializado de condições para preparação de versão de video de Higenização das Mãos em idioma em inglês. A 
versão oferecida será preparada com a elaboração de tradução para o inglês dos textos utilizados, incluindo o menu de navegação entre outros, 
inserção de subtítulos em inglês para todas locuções da apresentadora e as artes deverão apresentar textos vertidos para o inglês.

5 1. Relatório anual de avaliação do projeto de 2008 para apresentação das atividades desenvolvidas e resultados, e proposta de melhorias da Rede 
Nacional de Monitoramento da Resistência Microbiana em Serviços de Saúde (Rede RM).

2. Elaboração de proposta de Programa de Avaliação Externa para os laboratórios de microbiologia participantes da Rede RM 2009.

3. Relatórios dos processos e resultados dos editais de pesquisas realizadas pela Rede Nacional de Monitoramento da Resistência Microbiana em 
Serviços de Saúde (Rede RM), 2007-2009.

6 Serviço de diagramação do ”Manual do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” (Incluindo Paginação para editoração, padronização 
das fontes, ficha catalográfica, desenho das tabelas em P&B, revisão ortográfica e estrutural do português e geração de arquivo para impressão em 
gráfica. Segundo os parâmetros definidos pelo projeto gráfico fornecido pelo cliente: 1. mancha gráfica; 2. tipografia; 3. localização dos elementos de 
composição da página. A empresa fornecerá cópias, em escala 1:1 para a conferência do material editorado.

TC 54
Nº PRODUTO

1 1. Serviço de produção de vídeo
2. Copiagem de CD´s 

2 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de estrutura do sítio de alimentação, nutrição e câncer para o portal do Instituto Nacional de 
Câncer.

2. Elaborar documento técnico contendo revisão sistematizada de informações científicas e oujornalísticas divulgadas na mídia que sejam 
relacionadas aos tópicos que estruturarão o sítio de alimentação, nutrição e câncer para o portal do Instituto Nacional de Câncer.

3 1. Elaborar documento técnico com os conteúdos que serão inseridos e alimentados no sítio de alimentação, nutrição e câncer para o portal do 
Instituto Nacional de Câncer segundo os perfis: população, gestores e profissionais de saúde.

2. Elaborar relatório técnico de avaliação quantitativa e qualitativa dos acessos ao sítio de alimentação, nutrição e câncer do portal do Instituto 
Nacional de Câncer.

1. a) Levantamento das regulamentações de todos os órgãos federais relativos à atenção oncológica, com foco nas normas que se relacionam a 
projetos arquitetônicos hospitalares e oncologia.b) Relatório descrevendo a fase em que se encontram cada um dos projetos aprovados para 
ser um UNACON/CACON; c) Desenho de fluxos dos processos envolvidos na elaboração e aprovação dos projetos arquitetônicos junto as 
Unidades e aos órgãos públicos de aprovação dos projetos.d) Levantamento em conjunto com as áreas técnicas do Inca das possíveis unidades 
candidatas capazes de receber um Unacon/Cacon, visando analisar a viabilidade da construção ou reestruturação de Serviços de Radioterapia e 
Quimioterapia, nessas Unidades.

2. a) Realizar levantamento situacional dos projetos arquitetônicos das Unacon/Cacon com emissão de relatório e apresentação à equipe Inca/
DARAO e Inca/Divisão de Engenharia; b)Relatório com informações sobre a situação dos equipamentos que foram instalados e dos que 
ainda serão instalados nas unidades.c) Realizar visitas técnicas a Unacon/Cacon, a serem selecionados, para avaliar área construída e oua 
construir da unidade oncológica, com emissão de relatório e apresentação do lay-out do programa arquitetônico dos serviços de radioterapia 
e quimioterapia.d)Analise do programa arquitetônico de cada Unacon/Cacon a serem selecionadas com emissão de relatório e apresentação a 
equipe Inca/DARAO e Inca/Divisão de Engenharia.

3. a) Emissão de relatório mensal descritivo das atividades relacionadas ao acompanhamento dos Projetos Arquitetônicos desenvolvidos, contendo 
os principais pontos de intervenção.
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4 1. a) Elaborar relatório mensal sobre a execução das obras das Unacon/Cacon, verificando se está de acordo com o cronograma estabelecido junto 
ao órgão financiador; b) Entregar relatório Fotográfico e medições das obras de cada Unacon/Cacon, contendo o status de execução.

2. a) Elaborar relatório mensal sobre a execução das obras das Unacon/Cacon, verificando se está de acordo com o cronograma estabelecido junto 
ao órgão financiador; b) Entregar relatório Fotográfico e das medições contendo o status de execução das obras de cada UNACON/CACON.

5 1. Colaborar na elaboração da Proposta para o Seminário sobre política de combate ao mercado ilegal e de preços e impostos sobre o setor fumo 
no Mercosul incluindo: programa, palestrantes, convidados, dinâmica e produto do Seminário.

2. Documento base em português para o Seminário em coordenação com o restante do documento. Conteúdo: Introduzir a CQCT, sua estrutura, 
seu desenvolvimento (Protocolos, Guias), adesão global e Mercosul; histórico da CICT no Mercosul; dimensão da epidemia do tabagismo e 
exposição a fumaça ambiental; carga de doença e mortalidade; custos atribuíveis ao tabagismo; evidências sobre o impacto do tabagismo no 
desenvolvimento; evidências sobre o efeito da política de preços e impostos, e do mercado ilegal na expansão/redução do tabagismo e de suas 
consequências; impacto da liberalização e da globalização do mercado na expansão do consumo. Reconhecer a indústria do tabaco como parte 
do problema – artigo 5.3; buscar exemplos de litigation de outros países; necessidade de priorização de coordenação de controle do tabaco – 
art. 5.2; ausência de mecanismos regulares de financiamento (lembrar MPOWER). Essa primeira parte do documento deve ter 20 páginas. Incluir 
a elaboração de Sumário Executivo a ser utilizado como base para o seminário. 

3. Documento em português contendo as recomendações baseadas em evidências, bem como nas conclusões do seminário, a serem levadas para a 
reunião de ministros, tanto de saúde quanto de economia, do Mercosul

6 1. Elaborar documento técnico contendo relatório sobre o mapeamento e histórico de experiências brasileiras de promoção e apoio ao consumo de 
frutas, legumes e verduras.

2. Elaborar material informativo contendo o relato de experiências brasileiras bem-sucedidas e uma proposta de articulação e integração de 
políticas e ações que facilitem o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras.

3. Elaborar documento técnico contendo relato, conclusões e encaminhamentos da oficina intergovernamental e interagencial sobre a articulação e 
integração de ações facilitadoras do aumento do consumo de frutas, legumes e verduras no Brasil.

7 1. Relatório por UF de adesão ao Sismama: Identificação e Relação dos serviços com dados enviados; -Sistematizações das correções e adaptações 
necessárias para uma nova versão do sistema; -Revisão e homologação das variáveis definidas para o Tabwin Sismama.

2. Relatório sobre análise da consistência dos dados enviados, por procedimento, para as coordenações estaduais e o Setor de Faturamento (base 
de dados do SIA); -Sistematização das correções e adaptações necessárias para uma nova versão do sistema; Relatório por UF de adesão ao 
Sismama: Identificação e Relação dos serviços com dados enviados para todos os procedimentos (mamografia unilateral, mamografia bilateral, 
citopatologia, histopatologia); -Homologação dos indicadores de mama para a plataforma BI.

3. Relatório parcial, por UF, com análise das seguintes informações: tipo de mamografia solicitada segunda faixa etária, Distribuição proporcional de 
Categorias BI-RADS por tipo de mamografia e por faixa etária; -Relatório parcial, por UF, com análise das seguintes informações: Distribuição de 
resultados dos exames citopatologicos e histopatologicos por faixa etária.

4. Contato com 26 estados e DF para retorno das informações analisadas dos Sismama através de relatório individualizado; -Homologação dos 
indicadores de mama para a plataforma BI; -Relatório geral com informações sobre a consistência dos dados enviados; -Relatório com análise 
dos dados disponíveis no módulo de coordenação.

5. Relatório com elaboração de documento técnico informativo, com consolidado Brasil 2009; -Sistematização das correções e adaptações 
necessárias para uma nova versão do sistema; Monitorização e elaboração de relatório com a consistência das bases enviadas em 2010; 
Relatório parcial 2010, por UF, com análise das seguintes informações: tipo de mamografia solicitada segundo faixa etária, Distribuição 
oporcional de Categorias BIRADS por tipo de mamografia e por faixa etária; -Relatório parcial 2010, por UF, com análise das seguintes 
formações: Distribuição de resultados dos exames citopatologicos e histopatologicos por faixa etária.

8 1. Tradução para o português das diretrizes para a implementação dos artigos 5.3; 11 e 13 da Convenção-quadro para o controle do tabaco; a. 
Diretirz 5.3 – Guidelines on the protection of public health policies with respect to tobacco control from commercial and other vested interests; 
b. Diretriz 11 – Guidelines on packagin and labelling of tobacco products; c.Diretirz 13 – Guidelines on tobacco advertising, promotion and 
sponsorship; 

2. Documento em português com atualização dos dados do “Brazil: Country profile e do relatório final da” Avaliação Conjunta da Capacidade do 
Brasil de implementar políticas eficazes de Controle do Tabagismo”.

3. Elaborar documento técnico contendo proposta de estrutura do sítio de alimentação, nutrição e câncer para o portal do Instituto Nacional de 
Câncer.

4. Elaborar documento técnico contendo revisão sistematizada de informações científicas e oujornalísticas divulgadas na mídia que sejam 
relacionadas aos tópicos que estruturarão o sítio de alimentação, nutrição e câncer para o portal do Instituto Nacional de Câncer.

1. Elaborar documento técnico com os conteúdos que serão inseridos e alimentados no sítio de alimentação, nutrição e câncer para o portal do 
Instituto Nacional de Câncer segundo os perfis: população, gestores e profissionais de saúde.

2. Elaborar relatório técnico de avaliação quantitativa e qualitativa dos acessos ao sítio de alimentação, nutrição e câncer do portal do Instituto 
Nacional de Câncer.

9 1. Documento Técnico contendo a versão final de publicação de Boas Práticas em Promoção da Atividade Física na Rede Nacional de Promoção da 
Saúde financiada pelo Ministério da Saúde.

2. Documento técnico contendo a análise do questionário de avaliação de Rede Nacional de Promoção da Saúde financiada pelo Ministério da 
Saúde em 2006 e 2007.

3. Documento Técnico contendo a proposta de metodologia de avaliação da Rede Nacional de Promoção da Saúde no âmbito das iniciativas de 
promoção da atividade física.
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1 1. Documento técnico contendo Análise do Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – 
sobre os indicadores de sedentarismo e tabagismo dos anos de 2006. 2007 e 2008 para integrar a publicação técnica da Secretaria de Vigilância 
em Saúde – SVS – Caderno de Situação de Saúde para todos os estados brasileiros e Distrito Federal

2. Documento técnico contendo Plano de Análise da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – Pense em 2009, abrangendo todos os fatores de 
risco e proteção avaliados pelo inquérito.

3. Documento técnico contendo Análise da implementação das áreas de Doenças Crônicas Não Transmissíveis em todos os estados brasileiros e 
Distrito Federal, referente ao ano de 2008.

4. Documento técnico contendo Análise da implementação das áreas de Doenças Crônicas Não Transmissíveis em todas as capitais dos estados 
brasileiros, referente ao ano de 2008.

5. Documento técnico contendo Relatório de Mortes Evitáveis no Brasil para população de 5 a 74 anos, referente ao período de 2000 a 2006.

6. Documento técnico contendo Relatório de Mortes Evitáveis no Distrito Federal para população infantil de menores de um ano de vida, referente 
ao período de 2000 a 2006.

2
3
4

1. Elaborar documento técnico contendo revisão do ”Relatório Mundial sobre Prevenção de Lesões em Criança” produzido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

2. Serviços de pré-impressão (normalização e revisão textual; diagramação; ilustração; criação e outratamento de imagens; registro fotográfico; 
paginação; artefinalização; fechamento de arquivos para impressão e Web, criação de Indece remissivo) da obra ”Sistema Nacional de Vigilância 
em Saúde: Relatório de Situação 2009”, cada capítulo refere-se ao relatório de UF da Federação. Após fechamento do arquivo, deve-se preparar 
PDF para disponibilização em CDROM, onde cada capítulo será bookmark, além de ter uma tela interface para o usuário conforme especificações 
no Termo de Referência enviado.conforme especificações abaixo:

Especificações Técnicas do Produto:

5 1. Documento técnico contendo a análise do questionário de avaliação de Rede Nacional de Promoção da Saúde financiada pelo Ministério da 
Saúde em 2006 e 2007.

1.1. Pré-impressão.

1. Documento técnico contendo definição de metodologia para avaliação de cumprimento de metas de indicadores nacionais na área de Vigilância 
em Saúde, pactuados no âmbito do projeto Vigisus II, para os anos de 2005 a 2008.

2. Documento técnico contendo parecer sobre o cumprimento de metas nacionais, pactuados no âmbito do projeto Vigisus II, período 2005, na 
área de Vigilância em Saúde.

3. Documento técnico com parecer sobre o cumprimento de metas nacionais, pactuados no âmbito do projeto Vigisus II, período 2006, na área de 
Vigilância em Saúde.

4. Documento técnico com parecer sobre o cumprimento de metas nacionais, pactuados no âmbito do projeto Vigisus II, período 2007, na área de 
Vigilância em Saúde.

6 5. Documento técnico com parecer sobre o cumprimento de metas nacionais, pactuados no âmbito do projeto Vigisus II, período 2008, na área de 
Vigilância em Saúde.

6. Documento técnico com parecer sobre a tendência do cumprimento de metas de indicadores nacionais entre os anos de 2005 a 2008.

1. Documento técnico contendo descritivo do Programa Anual de Trabalho – PAT – exercício 2010, do Departamento de Análise de Situação de 
Saúde – Dasis.

2. Documento técnico contendo levantamento e análise da apresentação dos convênios – exercício 2009, firmados no âmbito do Departamento de 
Análise de Situação de Saúde – Dasis.

3. Documento técnico contendo proposta dos indicadores de saúde contidos na Programação de Ações de Vigilância em Saúde – PAVS, com 
instrutivos, objetivos, indicadores, formas de cálculos e ações propostas que estão sob acompanhamento do Departamento de Análise de 
Situação de Saúde – Dasis e da Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica – CGIAE – período 2010.

4. Documento técnico contendo descritivo da proposta de indicadores do Projeto Vigisus III, com produtos, indicadores e atividades, 
Subcomponente III – A 2010/2013.

7 5. Documento técnico contendo relatório descritivo das atividades/iniciativas relacionadas ao Mais Saúde 2010, com objetivo e propostas de 
mudanças do Departamento de Análise de Situação de Saúde – Dasis.

6. Documento técnico contendo análise dos indicadores de saúde contidos na Programação de Ações de Vigilância em Saúde – PAVS 2010, que 
estão sob acompanhamento do Departamento de Análise de situação de saúde – Dasis e da Coordenação Geral de Informações e Análise 
Epidemiológica – CGIAE referentes ao 1º semestre 2010.

1. Documento técnico contendo sistematização do matriciamento do eixo prioritário número 1 (um) do Mais Saúde, a saber: Promoção da Saúde e 
Intersetorialidade nas diversas áreas técnicas do Ministério da Saúde.

2. Documento técnico contendo a descritivo em planilha de matriciamento dos avanços e desafios das prioridades da Política Nacional de 
Promoção da Saúde-PNPS, ações propostas e realizadas durante o período de 2006-2009

3. Documento técnico contendo a descrição das atividades para execução da ação prioritária ”Elaborar, consolidar e implementar a Política 
Nacional de Promoção da Saúde-PNPS” que compõe o instrumento de Gestão Plano Plurianual (PPA) da Coordenação de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis para 2010.

4. Documento técnico contendo a descrição das atividades relacionadas à gestão da Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis -DCNT 
para compor o instrumento de Gestão Plano Plurianual (PPA) da Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis para 2010.
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8 1. Documento técnico contendo a descrição das atividades relacionadas à gestão da Vigilância de Violências e Acidentes para compor o 
instrumento de Gestão Plano Plurianual (PPA) da Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis para 2010.

2. Documento técnico contendo proposta de realização de II Seminário sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde-PNSPS, abrangendo a 
proposta estrutural e logística a ser firmada pela Secretaria de Vigilância em Saúde-SVS.

3. Relatório técnico contendo estudos de séries históricas – definição de melhor modelo segundo o tempo (ano, mês, semana) e espaçõ (país, 
estado, município), para os indicadores de resultados (propostos nos programas de mortalidade materna, mortalidade infantil) e indicadores de 
processo (incidências de cinco doenças de notificação compulsória mais relevantes no Brasil.

9 1. Relatório técnico contendo estudo de modelos de alerta epidemiológico (tempo ou espalo ou tempo/espaço) a partir dos indicadores de 
resultados e de processo proposto.

2. Relatório técnico contendo processo e scripts para automatização das fazes de prospecção, armazenamento e autput (estatístico e gráfico) em 
ambiente web, utilizando os softwares ”R”, php e Postgres (SQL ou GIS).

3. Documento técnico contendo a análise sobre os eventos relacionados ao trabalho entre os atendimentos de emergência por acidentes e 
violências com base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, edições 2006 e 
2007.

4. Documento técnico contendo a análise sobre os acidentes de transporte entre os atendimentos de emergência por acidentes com base nos 
dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Emergência, edições 2006 e 2007.

5. Documento técnico contendo o plano de análise dos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e 
Emergência, edição 2009.

6. Documento técnico contendo a análise do perfil de atendimentos de emergência por acidentes (quedas, queimaduras, outros acidentes) com 
base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, edição 2009.

10 1. Documento técnico contendo a análise do perfil de atendimento de emergência por violências (agressões, maus-tratos e outras violências 
interpessoais e autoprovocadas) com base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e 
Emergência, edição 2009.

2. Documento técnico contendo a sítese do perfil de atendimentos de emergêrgencia por acidentes e violências com base nos dados coletados na 
Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, edições 2006. 2007 e 2009. 

3. Documento técnico contendo a minuta da cartilha introdutória de Promoção da Saúde para o Programa Saúde na Escola.

4. Documento técnico contendo versão final da cartilha introdutória de Promoção da Saúde para o Programa Saúde na Escola.

5. Documento técnico contendo a proposta consolidada de material educativo do componente de promoção da saúde no âmbito do Programa 
Saúde na Escola.

6. Documento técnico contnedo a versão final de material educativo do componente de promoção da saúde no âmbito do Programa Saúde na 
Escola.

11 1. Documento técnico contendo a minuta de material educativo dirigido às equipes de saúde da família para abordagem de situações de violência 
na perspectiva da promoção da saúde.

2. Documento técnico contendo a versão final de material educativo dirigido às equipes de saúde da família para abordagem de situações de 
violência na perspectiva da promoção da saúde.

3. Documento técnico contendo a proposta metodológica de oficina as dezesseis capitais que receberam repasse financeiro do Ministério da Saúde 
para a continuidade e sustentabilidade das ações do Projeto de Redução da Mortalidade por Acidentes de Trânsito.

4. Documento técnico contendo a proposta de Portaria para repasse de recursos financeiros para as capitais que realizarão a Vigilância de 
Violências e Acidentes – Viva – no componente de Vigilância Sentinela nas Unidades de Urgência/Emergência selecionadas.

5. Elaborar documento técnico contendo a proposta de Programação Anual de Trabalho da Área Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e 
Acidentes para o ano de 2009

6. Elaborar documento técnico contendo as propostas de projetos para convênios 2009 e a análise da aprovação dos mesmos por meio do 
Programa 1444 – Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos e Ação 6170 – Vigilância, Prevençlão e Controle de Doenças

12 1. Documento Técnico contendo proposta preliminar de questionário de linha de base para monitoramento e avaliação do Projeto de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito em 15 capitais brasileiras e no Distrito Federal.

2. Documento técnico contendo relatório com os resultados do monitoramento e avaliação do Projeto de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes de Trânsito feito junto às 15 capitais brasileiras e o Distrito Federal, do ano de 2009.

3. Documento técnico contendo a proposta metodológica do curso de Vigilância de Violências e Acidentes-Viva – referente ao componente de 
vigilância contínua (Viva Sinan Net).

4. Documento técnico contendo dicionário de dados da ficha de notificação/investigação de violência doméstica,sexual e outras violências no 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação Sinan/Net da Secretaria de Vigilância em Saúde.

5. Documento técnico contendo proposta de manual de treinamento para operação do módulo de violência doméstica, sexual e outras violências 
no Sistema Nacional de Agravos de Notificação Sinan/Net da Secretaria de Vigilância em Saúde.

6. Documento técnico contendo proposta de roteiro para análise do banco de dados do módulo de violência doméstica, sexual e outras violências 
no Sistema Nacional de Agravos de Notificação Sinan/Net da Secretaria de Vigilância em Saúde.
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13 1. Documento técnico contendo a análise de dados de banco de dados Viva – Vigilância de Violências e Acidentes – EpiInfo no periodo de 01 de 
agosto de 2007 a 31 de dezembro de 2007.

2. Documento técnico contendo análise de dados do banco de dados Viva – Vigilância de Violências e Acidentes -EpiInfo no período de 01 de 
janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008.

3. Documento técnico contendo Análise do Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – 
sobre os indicadores de sedentarismo e tabagismo dos anos de 2006. 2007 e 2008.

4. Documento técnico contendo Plano de Análise da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – Pense em 2009, abrangendo todos os fatores de 
risco e proteção avaliados pelo inquérito.

5. Documento técnico contendo Análise da implementação das áreas de Doenças Crônicas Não Transmissíveis em todos os estados brasileiros e 
Distrito Federal, referente ao ano de 2008.

6. Documento técnico contendo Análise da implementação das áreas de Doenças Crônicas Não Transmissíveis em todas as capitais dos estados 
brasileiros, referente ao ano de 2008.

14 1. Documento técnico contendo Relatório de Mortes Evitáveis no Brasil para população de 5 a 74 anos, referente ao período de 2000 a 2006.

2. Documento técnico contendo Relatório de Mortes Evitáveis no Distrito Federal para população infantil de menores de um ano de vida, referente 
ao período de 2000 a 2006.

3. Documento técnico contendo dados sobre o padrão alimentar da população avaliada pelo Vigitel em 2006.

4. Documento técnico contendo dados sobre a avaliação do estado nutricional de idosos avaliados pelo Vigitel em 2007. 

5. Documento técnico contendo descrição da população SUS – dependente e da população usuária de saúde complementar referente ao Vigitel – 
2008.

6. Documento técnico contendo estudo comparativo entre inquérito por telefone fixo (Vigitel) e por telefone celular referente ao Vigitel 2008.

15 1. Documento técnico contendo metodologia para estudo comparativo entre inquérito por telefone fixo (Vigitel) e inquérito face a face referente ao 
Vigitel 2008.

2. Documento técnico contendo proposta de indicador de saúde, para doenças crônicas não transmissíveis, construido a partir dos indicadores 
avaliados pelo Vigitel nos anos de 2006. 2007 e 2008.

3. Documento Técnico contendo análise das iniciativas do mais Saúde do ano de 2008, relacionadas a Promoção de Saúde sob a responsabilidade 
do Dasis, que estão vinculadas com a estrutura de programas e ações do Plano Plurianual-IPPA, no Sistema de Informações

4. Documento técnico contendo relatório descritivo das atividades, programas e ações referentes Plano Anual de Trabalho – PAT do ano de 2009 do 
Departamento de Anáise da Situação de Saúde – Dasis/SVS/MS.

5. Documento técnico contendo análise dos indicadores de saúde contidos no Mais Saúde, referente a Promoção de Saúde, que estão sob 
acompanhamento do Departamento de Análise de Situação de Saúde – Dasis, referentes ao 1° semestre de 2009.

6. Documento técnico contendo relatório descritivo do processo de pactuação no Pacto Mais Saúde dos indicadores relacionados à Promoção de 
Saúde (exercício 2009) sob a responsabilidade do Dasis/SVS/MS.

16 1. Documento técnico contendo análise dos indicadores, relacionadas à Promoção de Saúde sob a responsabilidade do Dasis, no Sistema de 
Informações de Planejamento do Plano do Ministério da Saúde (PlanSUS); referente ao ano de 2009.

2. Documento Técnico contendo análise dos indicadores de saúde, relacionadas à Promoção de Saúde sob a responsabilidade do Dasis, dos 
programas e ações do Plano Plurianual-PPA do Ministério da Saúde e que permite o acompanhamento da sua execução com fins ger

3. Documento Técnico contendo proposta de artigo sobre violências contra crianças e adolescentes como subsídio para capacitações do Programa 
Saúde na Escola – PSE.

4. Documento técnico contendo proposta preliminar de questionário para monitoramento e avaliação dos Núcleos de Prevenção das Violências e 
Promoção da Saúde a ser aplicado junto às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e o Distrito Federal.

5. 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.

6. Documento Técnico contendo proposta de artigo sobre o monitoramento e avaliação feito junto aos Núcleos de Prevenção de Violências e 
Promoção da Saúde das Secretarias Municipais de Saúde através dos editais n° 03, de 11 de setembro de 2006.

17 1. Documento Técnico contendo proposta de artigo sobre monitoramento e avaliação junto aos Núcleos Acadêmicos e de Organizações Não 
Governamentais de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde (PT n° 936/2004).

2. Documento Técnico contendo proposta final de questionário para monitoramento e avaliação dos Núcleos de Prevenção das Violências e 
Promoção da Saúde a ser aplicado junto às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e o Distrito Federal.

3. Documento técnico contendo a proposta do Plano Nacional de Atividade Física.

4. Documento técnico contendo a análise dos Indicadores da Obtenção das Metas de Atividade Física do Pacto de Gestão no ano de 2008. O 
indicador é: Indicador de processo = capacidade instalada de execução de ações de atividades físicas nos serviços de saúde 

5.  Documento técnico contendo texto didático-interativo, na linguagem e estrutura de cartilha, para compor o material técnico instrutivo do Nasf 
para instrumentalização da atuação do profissional de Educação Física nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

6. Documento técnico contendo o projeto de realização do III Curso de Avaliação em Iniciativas de Atividade Física para a Rede Nacional de 
Promoção da Saúde.
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18 1. Documento técnico contendo a análise dos questionários de avaliação III Curso de Avaliação em Iniciativas de Atividade Física para a Rede 
Nacional de Promoção da Saúde.

2. Documento técnico contendo análise do conceito de Promoção da Saúde no âmbito dos documentos oficiais do Ministério da Saúde para 
subsidiar a reorganização do caderno da Política Nacional de Promoção da Saúde e a construção de conceitos estruturantes.

3. Relatório contendo proposta de unificação dos dicionários de variáveis referentes ao Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco ou Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) dos anos de 2006, 2007 e 2008.

4. Documento técnico contendo relatório sobre estudo de associação entre excesso de peso e hábito de fumar em adultos utilizando o Sistema de 
Monitoramento de Fatores de Risco ou Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).

5. 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).

6. Relatório contendo revisão bibliografica sobre asma e análise exploratória dos dados do Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco ou 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).

19 1. 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).

2. Documento técnico contendo relatório sobre avaliação do desempenho do Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco ou Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) no ano de 2009. 

3. Documento técnico contendo a proposta de manual de instrução para o treinamento centralizado da para os coordenadores estaduais para a 
Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares – PeNSE, abrangendo apresentação da pesquisa, definição da equipe de trabalho.

4.  Documento téorico contendo proposta de treinamento dos pesquisadores de campo para atuarem na coleta de dados da Pesquisa Nacional de 
Saúde dos Escolares – PeNSE, 2009, abrangendo conteúdo programático, estrutural e teórico, método de trabalho.

5.  Documento técnico contendo a proposta de oficina lançamento da Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares, 2009, abrangendo conteúdo 
programático, estrutural e teórico, método de trabalho e a definição da agenda e logística a ser firmada pela SVS.

6. Documento técnico contendo descrição da coleta de dados da Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares – PeNSE 2009, a ser realizado nas 27 
capitais do Brasil, incluindo análise dos relatórios de campo da pesquisa e análise de indicadores de monitoramento.

20 1. Documento técnico contendo a revisão de literatura e demais documentos publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil e outros países sobre 
fatores de riscos como obesidade, tabagismo, diabetes, hipertensão, uso de álcool e outras drogas em adolescentes.

2. Documento técnico contendo a revisão de literatura sobre violência entre adolescentes, com fins de subsidiar as ações de Promoção da Saúde e 
das ações de Vigilância de causas externas entre escolares no país.

3. Documento contendo a revisão dos inquéritos de violência nas Américas. Oferecendo dados para a produção de instrumentos para intervenções 
e busca de formulação de novas políticas de saúde. Essa revisão compreende o período de 2002 a 2007.

4. Documento contendo estudo de revisão de literatura internacional de fatores de risco de doenças e agravos não transmissíveis para Jovens.

5. Documento contendo estudo de revisão de literatura internacional de fatores de risco de doenças e agravos não transmissíveis em usuários com 
e sem Plano de Saúde.

6. Documento contendo estudo de revisão do câncer em crianças. Essa revisão compreende o período de 2002 a 2007 incluindo estudos da 
América Latina, os Estados Unidos e o Canadá.

21 1. Documento contendo estudo de revisão de literatura internacional de fatores de risco de asma em relação ao inquérito do BRFSS – Behavior Risk 
Factor Survey System (Sistema de Pesquisa de Fatores de Risco Comportamentais), nos últimos 5 anos.

2. Documento contendo estudo de revisão de literatura internacional sobre pesquisa em diabetes, nos últimos 5 anos. Oferecendo dados para a 
produção de instrumentos para intervenção e busca de formulação de novas políticas de Saúde.

3. Documento técnico contendo a versão final (revisão do texto produzido pelos autores, elaboração da apresentação e da instrução do Anais, 
organização dos capítulos) da publicação: Anais do II Seminário Nacional de Doenças e Agravos Não Transmissíveis.

4. Documento técnico contendo o mapa do Sítio da Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. O Mapa deve conter a estrutura 
organizativa dos conteúdos do sítios.

5. Documento técnico que apresente os conteúdos que devem integrar o Sítio da Coordenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Os 
conteúdos referem-se a fontes de informação técnicas, científicas, normativas e educativas referentes às áreas que integram.

6. Documento técnico contendo a proposta de criação de área temática da Promoção da Saúde no âmbito da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS/MS). 
A proposta deve conter fontes de informação técnicas, científicas, normativas e educativas referentes à Política Nacional.
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Nº PRODUTO

22 1. Elaborar documento técnico contendo a proposta de publicação do número temático da revista: Painel de indicadores do SUS – nº temático de 
Promoção da Saúde.

2. Elaborar documento técnico contendo a proposta de publicação do número temático da revista: Cadernos de Atenção Básica com o tema da 
Promoção da Saúde e voltados aos profissionais – ”Vigilância em Saúde e Promoção da Saúde”. 

3. Documento técnico contendo a prosposta de realização de Workshop Internacional do Projeto Urban Heart e o I Encontro Nacional de Redes de 
Municípios Saudáveis, abrangendo conteúdo programático, estrutural e téorico, método de trabalho (teórico-prático).

4. Documento técnico contendo a prosposta de realização do Plano Nacional de Atividade Física e comemoração do Dia Mundial de Atividade 
Física, abrangendo conteúdo programático, estrutural e teórico, método de trabalho (teórico-prático).

5. Documento técnico contendo versão preliminar da publicação do expediente ”Boas Práticas em Promoção da Atividade Física na Rede Nacional 
de Promoção da Saúde financiada pelo MS; abrangendo aspectos técnicos/teóricos/científicos; acompanhado de justificativa.

6. Documento técnico contendo a Análise dos Indicadores vinculados à Atividade Física produzidas pelo Vigitel, no exercício de 2006; descrevendo 
os dispositivos aplicados, indicadores monitorados, resultados esperados, bem como metodologia utilizada no processo.

1. Documento técnico contendo a Análise dos Indicadores vinculados à Atividade Física produzidas pelo Vigitel, no exercício de 2007; descrevendo 
os dispositivos aplicados, indicadores monitorados, resultados esperados, bem como metodologia utilizada no processo.

2. Documento técnico contendo a Análise dos Indicadores vinculados à Atividade Física produzidas pelo Vigitel, no exercício de 2008; descrevendo 
os dispositivos aplicados, indicadores monitorados, resultados esperados, bem como metodologia utilizada no processo.

23 3. Serviço de Diagramação do livro ”Sistematização de Experiências de Sistemas de Vigilância, Observatórios ou Sistemas de Informação de 
Violência na América Latina”.

4. Serviço de diagramação das obras Viva e PNPS.

24 5. Serviço de tradução da ”Obra política nacional de promoção da saúde” do portugues para o inglês e espanhol.

25 6. Serviço de tradução da ”Obra política nacional de promoção da saúde” do portugues para o inglês e espanhol.
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TC 35
Nº PRODUTO

1 1. Documento técnico contendo programa de divulgação das conferências estaduais de saúde ambiental. 

2. Documento técnico contendo estratégias de Comunicação para divulgação de Conferência Nacional de Saúde Ambiental. 

3. Documento técnico contendo o mailing atualizado dos veículos de comunicação (jornais, revistas, rádios e TV) do DF e estados. 

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

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

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

2 1. 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 e o

2. 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.

3 1. Documento técnico contendo as especificações para confecção do portal da Conferência Nacional em Saúde Ambiental. 

2. 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. 

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

4 1. Documento técnico contendo a proposta de interface gráfica para Web dos mapas interativos para a Análise de Situação de Saúde Ambiental e 
Saúde do Trabalhador – Asisast/Coordenação Geral de Vigilância Ambiental – CGVAM. 

2. 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. 

3. Documento técnico contendo a implementação de ferramentas para geração dinâmica de gráficos na interface dos mapas interativos.

5 1. Documento técnico contendo análise na detecção de duplicidade de dados nas notificações de Acidentes de Trabalho Grave no ano de 2008, 
por unidade federada, a partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan-Net, constante na Portaria GM/MS n.º 
777 de 28 de abril de 2004, relativo ao Protocolo de Acidente de Trabalho da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, visando 
melhor fidedignidade dos dados para subsidiar a realização de ações de prevenção, monitoramento e controle pelas secretarias de saúde e 
instâncias da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – Renast: Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, unidades 
sentinelas. 

2. 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. Busca-se subsidiar estudos para elaboração de estratégias 
de implantação de novas unidades notificadoras, de modo a fomentar as notificações dos agravos da Portaria GM/MS n.º 777 de 28 de abril de 
2004, bem como subsidiar as instâncias da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – Renast para a sensibilização das redes 
de serviços da atenção básica, média e alta complexidade, possibilitando que as informações do sistema possam ser utilizadas na construção de 
políticas públicas visando a prevenção das doenças relacionadas ao trabalho.

6 1.  Documento técnico contendo uma análise da importância da Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador na promoção da saúde e 
desenvolvimento sustentável. 

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

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

7 1. Documento técnico contendo avaliação do 2° Simpósio sobre Efeitos da Destruição da Camada de Ozônio sobre a Saúde – tema “o que temos 
que fazer”.

2. Documento técnico contendo as ações do poder público para implementação da Estratégia de Transição dos inaladores de dose medida – MDIs 
com Clorofluorcarbonos – CFC.

3. 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.

8 4. Documento técnico contendo análise da execução da Programação Anual de Trabalho do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador – DSAST, referente ao ano de 2009. 

5. Documento técnico contendo análise das metas pactuadas pelo Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador – DSAST em 2009. 

6. Documento técnico contendo a elaboração do Programa Anual de Trabalho – PAT do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador 
– DSAST para 2010.
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9 1. Documento técnico contendo a análise do banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo 
Contaminado – Sissolo – da Nordeste II, nos anos de 2004 a 2008. 

2. 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 a 2

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

10 1. Documento técnico contendo Plano de Execução do Programa de Cidades Saudáveis do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e 
Saúde do Trabalhador – DSAST. 

2. Documento técnico contendo proposta de ações estratégicas para a participação da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental – CGVAM no 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama. 

3. 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.

11 1. Documento técnico contendo descrição da estratégia de articulação e mobilização das Conferências Municipal e microrregionais de Saúde 
Ambiental dos estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia. 

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

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

12 1. Documento técnico contendo o Guia dos conferencistas participantes da etapa estadual da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental – 
CNSA, com informações antecedentes alusivas a deliberações de outras conferências, Regimento Interno Nacional.

2. 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. 

3. 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 e sistematização das 
diretrizes e ações estratégicas das Unidades Federativas para o debate na etapa nacional.

13 1. Documento contendo análise jurídica do instituto jurídico “indenização por danos morais” à luz das ações civis públicas ajuizadas contra a 
União, em curso na Justiça Federal do Rio de Janeiro, no âmbito da contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano.

2. 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.

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

14 1. Documento técnico contendo avaliação da dinâmica populacional em Cidade dos Meninos, municípios de Duque de Caxias/RJ, após o ano de 
2003, utilizando como base as fichas de cadastros dos moradores e os cadastros no acervo da Coordenação Geral de Vigilância.

2. 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.

3. 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 da Coordenação Geral de 
Vigilância em Saúde Ambiental/CGVAM.

15 1. Documento técnico contendo descrição da estratégia de articulação e mobilização das Conferências Minicipais e Micro Regionais de Saúde 
Ambiental dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

2. 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.

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

16 1. Documento técnico contendo a espacialização dos dados dos indicadores selecionados do ano de 2007 e 2008, com o objetivo de aumentar a 
visibilidade e integrar as informações produzidas pela Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. 

2. 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.

3. 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.

17 1. Documento técnico contendo “Proposta de modelo de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental para Radiações Não Ionizantes”. 

2. Documento técnico contendo “Proposta de modelo de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental para Radiações Ionizantes”. 

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

18 1. Documento técnico contendo a tradução e revisão (inglês – português) do Anexo 4 referente ao Guia de Preparação das Fichas de Segurança (p. 
375 – 394) do Livro Púrpura do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químico.

2. Documento técnico contendo a tradução e revisão (inglês – português) do Anexo 5 referente à Rotulagem de produtos de consumo passíveis de 
causarem danos à saúde (p. 395 – 400) do Livro Púrpura do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químico.

3. 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 Químico.



190

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde OPAS/OMS

TC 35
Nº PRODUTO

19 1. Documento técnico contendo revisão e adequação do Guia para o Nível Local: Como realizar desinfecções em soluções alternativas de 
abastecimento de água para consumo humano. 

2. Documento técnico contendo análise do uso dos dados do VIGUAGUA durante uma investigação de surto de hepatite A. 

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

20 1. Documento técnico contendo proposta para divulgação das informações sobre a vigilância da qualidade da água para consumo humano. 

2. Documento técnico análise e levantamento das ações do Programa Vigiágua. 

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

21 1. Documento técnico contendo proposta de Metodologia de Análise dos Dados coletados nas Unidades Sentinela para Vigiar nos estados (AC, BA, 
MT, SP, RJ, RS e TO). 

2. Documento técnico contendo a descrição do modelo de Atuação da área de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à Qualidade do Ar. 

3. 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.

22 1. Documento técnico contendo análise dos dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 
(SISAGUA), nos Estados Amazonas e Mato Grosso, no ano de 2008, contendo capítulo conclusivo com recomendações técnicas.

2. Documento técnico contendo adequação do Guia de vigilância em saúde ambiental relacionado à qualidade da água para consumo humano em 
situação de desastres. 

3. Documento técnico contendo proposta de estruturação do Hot Site para disponibilização e divulgação da metodologia do Plano de Segurança 
da Água (PSA) no Brasil.

23 1. Documento técnico contendo os resultados das discussões e encaminhamentos da 5ª Reunião Preparatória da 1ª Conferência Nacional de Saúde 
Ambiental – CNSA a ser realizada em julho de 2009, Brasília/DF, com os Representantes da Comissão Organizadora Nacional.

2. 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 período de 2006 a 2008. 

3. Documento técnico contendo o levantamento dos produtos propostos nos Termos de Referências pelas áreas técnicas do Departamento no 
período de 2006 a 2009.

24 1. Documento técnico contendo método de elaboração de Plano de Contingência para Desastres Associados a Chuvas Fortes para o Sistema Único 
de Saúde – SUS, de âmbito municipal e resultado da aplicação desse método em municípios do Estado do Rio de Janeiro.

2. Documento técnico contendo proposta nacional para o Sistema Único de Saúde – SUS do Plano de Contingência Frente a Desastres associados 
a chuvas. 

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

25 1. Documento técnico contendo “Proposta de conteúdo programático para gestão de riscos à saúde relacionados a desastres associados aos 
acidentes com produtos perigosos”. 

2. Documento técnico contendo “Levantamento das notificações de eventos relacionados à Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador 
realizadas pelas Unidades Federadas que participam da Rede Cievs/URR (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância).

3. 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).

26 1. Documento técnico contendo as atividades realizadas para estabelecimento do Grupo Técnico “Licenciamento Ambiental e Saúde” para 
fortalecimento e inserção da saúde nos processos de licenciamento ambiental. 

2. Documento técnico contendo histórico da situação atual dos empreendimentos do setor energético (usinas hidrelétricas, usinas termelétricas, 
linhas de transmissão e dutos) com participação do MS.

3. 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.

27 1. Documento técnico contendo o planejamento à realização da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental, que será realizada no quarto 
trimestre do ano de 2009 em Brasília. 

2. Documento técnico contendo a apresentação do plano de ação para comunicação visual que serão definidas como a identidade visual da 1ª 
Conferência Nacional de Saúde Ambiental, que será realizada no quarto trimestre do ano de 2009 em Brasília. 

3. Documento técnico contendo o plano de ação para divulgação da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental que será realizada no quarto 
trimestre do ano de 2009 em Brasília. 

4. Documento técnico contendo o programa das atividades antecedentes à abertura do evento da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental. 

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

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

29 1. Documento técnico contendo proposta de avaliação do processo de implantação das Unidades Sentinela nos pilotos (AC, BA, MT, TO, SP, RJ, RS), 
com vistas ao aprimoramento da metodologia para aplicação em outros Estados prioritários para o VIGIAR – Vigilância Ambiental em Saúde 
relacionada à Qualidade do Ar. 

2. Documento técnico contendo a proposta de trabalho integrado da vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade do ar, considerando os 
acidentes com produtos perigosos e os fatores físicos e os riscos decorrentes dos desastres de origem natural.
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30 1. Documento contendo análise jurídica das razões da suspensão judicial da Portaria nº. 1.851/MS que institui a vigilância em saúde do amianto e 
versão preliminar de ato normativo do Ministério da Saúde que atenda as demandas da área para o sistema de vigilância em saúde do amianto.

2. Documento contendo a ementa de Curso de Direito Ambiental no Sistema Único de Saúde, com ênfase na saúde ambiental e saúde do 
trabalhador visando possibilitar maior comprometimento e eficiência na atuação dos técnicos e gestores da vigilância em saúde ambiental, 
considerando o perfil do público envolvido, metodologia pedagógica, número de técnicos a serem capacitados, bem como objetivos a serem 
alcançados.

31 1. Documento técnico contendo os resultados da reunião integradora Vigiar, Vigiapp, Vigidesastres, Vigifis com objetivo de diagnóstico da 
estruturação das áreas e proposta de atuação conjunta. 

2. Documento técnico contendo o perfil dos acidentes com produtos perigosos notificados no Brasil, no período de 2006 a 2007, objetivando 
subsidiar o aprimoramento do modelo de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos Acidentes com Produtos Perigosos 
– VIGIAPP, no âmbito do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida às emergências ambientais com produtos químicos 
perigosos – P2R2.

TC 38
Nº PRODUTO

1 1. Documento técnico contendo levantamento das necessidades de capacitação, ementas de curso em geoprocessamento (sensoriamento remoto, 
GPS, cartografia e geodésia) nas Coordenações Regionais.

2. Documento técnico contendo proposta de Projeto Básico e Plano de Trabalho para subsídio da ampliação da abrangência do sistema de gestão 
sanitária nas aldeias indígenas com geoprocessamento – SISABI/GEOSI.

3. Documento técnico contendo relatório das informações extraídas do sistema de informação GEOSI, abordando qualitativa e quantitativamente 
a situação das condições sanitárias das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste excetuando o Estado do Mato Grosso do Sul, prospecção das 
necessidades do Departamento de Engenharia de Saúde Pública para acréscimo de dados e informações georreferenciadas, possíveis de serem 
inseridas no Sisabi/Geosi.

4. Documento técnico contendo a sistematização de informações o banco de dados georreferenciadas com informações de saneamento e doenças 
de veiculação hídrica em aldeias indígenas, com a finalidade de gerar informações para divulgação pública.

5. Documento técnico contendo proposta de fluxograma de integração de banco de dados das informações do Casan, Geosi e Siasi (Demográfico e 
Doenças de veiculação hídrica), com a finalidade de geração de relatórios precisos sobre a situação das aldeias indígenas.

2 1. Documento técnico contendo relatório quantitativo dos convênios (Emendas parlamentares e programação), celebrados em 2008 com 
municípios dos Estados do AC, AM, AP, PA, RR, RO e TO, os quais se encontram em análise técnica pelas Coordenações Regionais.

2. Documento técnico contendo relatório quantitativo dos convênios (Emendas parlamentares e programação), celebrados em 2008 com 
municípios dos Estados do AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN e SE, os quais se encontram em análise técnica pelas Coordenações Regionais, com as 
respectivas fichas de análises, contendo ainda, a relação de possíveis pendências.

3. Documento técnico contendo relatório quantitativo dos convênios (Emendas parlamentares e programação), celebrados em 2008 com 
municípios dos Estados do ES, MG, SP e RJ, os quais se encontram em análise técnica pelas Coordenações Regionais, com as respectivas fichas 
de análises, contendo ainda, a relação de possíveis pendências.

4. Documento técnico contendo relatório quantitativo dos convênios (Emendas parlamentares e programação), celebrados em 2008 com 
municípios dos Estados do MS, MT e GO, os quais se encontram em análise técnica pelas Coordenações Regionais, com as respectivas fichas de 
análises, contendo ainda, a relação de possíveis pendências.

5. Documento técnico contendo relatório quantitativo dos convênios (Emendas parlamentares e programação), celebrados em 2008 com 
municípios dos Estados do PR, SC e RS, os quais se encontram em análise técnica pelas Coordenações Regionais, com as respectivas fichas de 
análises, contendo ainda, a relação de possíveis pendências.

3 1. Documento técnico contendo proposta de projeto de capacitação dos profissionais e técnicos da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, voltada 
para Apoio à Gestão. 

2. Documento técnico contendo avaliação do 1º Ciclo da ReCESA e a participação da Funasa nesse período.

3. Documento técnico contendo avaliação das ações propostas pela Rede ReCESA e as ações desenvolvidas pela Fundação Nacional de Saúde, 
comparando as diretrizes propostas no 1° Ciclo da ReCESA, com a missão institucional da Funasa.

4. Documento técnico contendo proposta de diretrizes, para atuação da Funasa e OPAS, junto ao Comitê Gestor da ReCESA, durante o 2º Ciclo da 
Rede.

5. Documento técnico contendo relatório de avaliação da participação da Funasa no 2º Ciclo da ReCESA.

4 1. Documento técnico contendo pareceres sobre pesquisas em andamento do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento.

2. Documento técnico contendo resenhas e artigos técnico-científicos para apresentação em eventos, internos e externos, sobre o Programa de 
Pesquisa em Saúde e Saneamento.

3. Documento técnico contendo consolidado de pesquisas sobre técnicas de tratamento de esgoto doméstico e outécnicas de disposição no solo, 
que podem ser aplicadas em pequenas comunidades.

4. Documento técnico contendo atualização e adequação do manual de “Diretrizes Internas para apresentação de trabalhos técnico-científicos” 
para o Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento.

5. Documento técnico contendo análise e emissão de pareceres sobre projetos e relatórios de pesquisa.
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5 1. Documento técnico contendo descrição atualizada sobre o diagnóstico da situação de Saneamento Rural no Brasil. 

2. Documento consolidado de alternativas tecnológicas aplicáveis a sistemas de pequeno porte como os de Saneamento Rural. 

3. Documento técnico contendo descrição atualizada sobre a situação de saneamento com ênfase para as alternativas tecnológicas de dez 
comunidades rurais brasileiras, tomadas como áreas-piloto e distribuídas de maneira abrangente compreendendo as regiões: Norte, Centro-
Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. 

4. Documento técnico contendo avaliação da oficina de trabalho envolvendo interessados e projetistas com experiência em sistemas de pequeno 
porte aplicáveis ao Saneamento Rural. 

5. Documento técnico contendo definindo diretrizes para formulação do Programa Nacional de Saneamento Rural com as possíveis alternativas de 
utilização de tecnologias de programas de saneamento em diversas regiões do Brasil.

6 1. Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de abastecimento de água, financiados pela Funasa, no Estado do 
Tocantins, no período de 2006 a 2008. 

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras dos sistemas de abastecimento de água, 
no Estado do Tocantins. 

3. Documento técnico contendo análise e avaliação dos relatórios de visitas técnicas e pareceres referentes às obras dos sistemas de 
abastecimento de água, financiados pela Funasa, no Estado do Tocantins. 

4. 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 do Tocantins. 

5. Documento técnico contendo levantamento situacional referente às obras dos sistemas de abastecimento de água, financiadas pela Funasa, 
especificando os locais, a população beneficiada e propostas para manutenção das obras realizadas pela Funasa no Estado do Tocantins.

7 1. Documento técnico contendo as experiências exitosas e não exitosas referentes à criação de Consórcios Públicos de saneamento.

2. Documento técnico contendo proposta para subsidiar na realização de reuniões e ouoficinas para divulgação de experiências exitosas em 
Implantação/criação de Consórcios Públicos de Saneamento.

3. Documento técnico contendo elementos jurídicos-administrativos com visitas a apoiar a implantação e desenvolvimento dos planos Municipais 
de Saneamento.

4. Documento técnico contendo elementos jurídico-administrativos com vistas a subsidiar Contratação de Planos Municipais de Saneamento.

5. Documento técnico contendo Relatório situacional referente à demanda de Auditoria, CGU, TCU e Ministério Público, referente ao ano de 2009.

8 1. Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de abastecimento de água, executadas com recurso da Funasa, no Estado 
de Pernambuco, no período de 2001 a 2006.

2. 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 sitemas.

3. Documento técnico contendo as deficiências dos projetos apresentados para cada sistema analisado nos Produtos 1 e 2, enfocando: erros de 
projetos mais frequentes; soluções inadequadas para a situação encontrada nas comunidades beneficiadas; dificuldades encontradas para a 
implantação das obras e documentações deficientes.

4. Documento técnico contendo comparação e discussão entre os índices epidemiológicos para as regiões avaliadas nos Produtos 1.2 e 3 antes e 
depois da implantação dos sistemas de abastecimento público de água, enfocando os índices epidemiológicos, investimentos realizados pela 
Funasa e benefícios às comunidades.

5. Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis identificados para a implantação dos projetos de 
abastecimento público de água, tendo como norteadores as rotinas operacionais da Coordenação Regional no Estado de Pernambuco. 

9 1. Documento técnico contendo levantamento situacional das obras dos sistemas de abastecimento de água, financiadas pela Funasa, no Estado 
de Pernambuco, no período de 2007 e 2008.

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

3. 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 de Pernambuco.

4. 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.

5. Documento técnico contendo levantamento situacional consolidado referente às obras dos sistemas de abastecimento de água, financiados pela 
Funasa, especificando o local e a população beneficiada, no Estado de Pernambuco.

10 1. Documento técnico contendo especificações para elaboração de anteprojeto de Laboratórios de Controle da Qualidade da Água.

2. Documento técnico contendo relatórios de visita as obras de Laboratórios de Controle da Qualidade da Água.

3. Documento técnico contendo programação funcional e estudo de viabilidade para implantação de Laboratório de Controle da Qualidade da 
Água.

4. Documento técnico contendo estudo preliminar de arquitetura de Laboratórios de Controle da Qualidade da Água.

5. Documento técnico contendo anteprojeto de arquitetura de Laboratórios de Controle da Qualidade da Água.
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11 1. Documento técnico contendo levantamento situacional das obras de sistemas de esgotamento sanitário, financiados pela Funasa, no Estado de 
Minas Gerais, no período de 2007 e 2008.

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras dos sistemas de esgotamento sanitário, no 
Estado de Minas Gerais.

3. Documento técnico contendo análise e avaliação dos relatórios de visitas técnicas e pareceres referentes aos projetos de esgotamento sanitário, 
financiados pela Funasa, no Estado de Minas Gerais.

4. Documento técnico contendo proposta para aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis detectados para acompanhamento, fiscalização e 
desenvolvimento das obras, financiadas pela Funasa, no Estado de Minas Gerais.

5. Documento técnico contendo levantamento situacional consolidado referente às obras dos sistemas de esgotamento sanitário, financiados pela 
Funasa, especificando o local e a população beneficiada, no Estado de Minas Gerais.

12 1. Documento técnico contendo especificações para elaboração de anteprojeto de Centro de Referência em saneamento ambiental.

2. Documento técnico contendo relatórios de visita às obras ao Centro de Referência em saneamento ambiental.

3. Documento técnico contendo programação funcional e estudo de viabilidade para implantação de Centro de Referência em saneamento 
ambiental.

4. Documento técnico contendo estudo preliminar de arquitetura do Centro de Referência em saneamento ambiental.

5. Documento técnico contendo anteprojeto de arquitetura do Centro de Referência em saneamento ambiental.

13 1. Documento técnico contendo levantamento situacional das obras de sistemas de abastecimento de água, financiados pela Funasa, no Estado do 
Ceará, no período de 2006 a 2009.

2. Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de esgotamento sanitário, financiados pela Funasa, no Estado do Ceará, no 
período de 2006 a 2009.

3. Documento técnico contendo proposta para aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis identificados, para a melhoria dos trabalhos de 
acompanhamento, fiscalização e gerenciamento das obras financiadas pela Funasa, no Estado do Ceará.

4. Documento técnico contendo o levantamento situacional referente às obras dos sistemas de abastecimento de água relacionadas ao PAC/
Funasa, no Estado do Ceará, a partir do ano 2007.

5. Documento técnico contendo levantamento situacional referente às obras dos sistemas de esgotamento sanitário relacionadas ao PAC/Funasa, 
no Estado do Ceará, a partir do ano de 2007.

14 1. Documento técnico contendo levantamento situacional das obras de sistemas de abastecimento de água executados no Estado de Rondônia, 
com recursos da Funasa, no período de 2006 a 2008.

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras dos sistemas de abastecimento de água, 
financiadas pela Funasa, no Estado de Rondônia.

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

4. Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis detectados para o acompanhamento, fiscalização e 
desenvolvimento das obras financiadas pela Funasa, no Estado de Rondônia.

5. Documento técnico contendo levantamento situacional consolidado, referente às obras dos sistemas de abastecimento de água, financiados pela 
Funasa, especificando o local e a população beneficiada, no Estado de Rondônia.

15 1. Documento Técnico contendo histórico dos cadastros dos empreendimentos no Sistema de Informação do Programa de Aceleração do 
Crescimento – SISPAC, relacionando os empreendimentos e os entes selecionados para o PAC/Funasa 2007-2010, observando a relação entre 
os Termos de Compromissos firmados e os seus respectivos empreendimentos.

2. Documento Técnico contendo relatório quantitativo das análises feitas pelas Cores, nos projetos relativos aos Termos de Compromisso do PAC/
Funasa/2009, com municípios dos estados do AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN e SE.

3. Documento Técnico contendo relatório quantitativo das análises feitas pelas Cores, nos projetos relativos aos Termos de Compromisso do PAC/
Funasa/2009, com municípios dos estados do AC, AM, AP, PA, RR, RO e TO, relacionando possíveis pendências do projeto e indicando as metas 
físico-financeiras que as obras contratadas/iniciadas irão promover.

4. Documento Técnico contendo relatório quantitativo das análises feitas pelas Cores, nos projetos relativos aos Termos de Compromisso do PAC/
Funasa/2009, com municípios dos estados do MS, MT e GO e dos estados do ES, MG, RJ e SP, relacionando possíveis pendências do projeto e 
indicando as metas físico-financeiras que as obras contratadas/iniciadas irão promover.

5. Documento Técnico contendo relatório quantitativo das análises feitas pelas Cores, nos projetos relativos aos Termos de Compromisso do PAC/
Funasa/2009, com municípios dos estados do PR, SC e RS, relacionando possíveis pendências do projeto e indicando as metas físico-financeiras 
que as obras contratadas/iniciadas irão promover.
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16 1. Documento técnico contendo relatórios quantitativos dos convênios (Emendas parlamentares e programação) celebrados em 2009 com 
municípios dos Estados do AC, AM, AP, PA, RR, RO e TO, os quais se encontram em análise técnica pelas Coordenações Regionais.

2. Documento técnico contendo relatórios quantitativos dos convênios (Emendas parlamentares e programação) celebrados em 2009 com 
municípios dos Estados do AL, BA, CE, MA, PB, PI, RN e SE, os quais se encontram em análise técnica pelas Coordenações Regionais.

3. Documento técnico contendo relatórios quantitativos dos convênios (Emendas parlamentares e programação) celebrados em 2009 com 
municípios dos Estados do ES, MG, SP e RJ, os quais se encontram em análise técnica pelas Coordenações Regionais, com as respectivas fichas 
de análises contendo ainda, a relação de possíveis pendências.

4. Documento técnico contendo relatórios quantitativos dos convênios (Emendas parlamentares e programação) celebrados em 2009 com 
municípios dos Estados do MS, MT e GO, os quais se encontram em análise técnica pelas Coordenações Regionais, com as respectivas fichas de 
análises contendo ainda, a relação de possíveis pendências.

5. Documento técnico contendo relatórios quantitativos dos convênios (Emendas parlamentares e programação) celebrados em 2009 com 
municípios dos Estados do PR, SC e RS, os quais se encontram em análise técnica pelas Coordenações Regionais, com as respectivas fichas de 
análises contendo ainda, a relação de possíveis pendências.

17 1. Documento técnico contendo levantamento situacional das obras e projetos dos municípios abrangidos pelo programa de Aceleração do 
Crescimento-PAC, financiados pela Funasa, no período de 2007 e 2008, no Estado do Mato Grosso do Sul.

2. Documento técnico contendo descrição das obras dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, financiadas pela Funasa, no 
ano de 2008. no Estado do Mato Grosso do Sul.

3. Documento técnico contendo levantamento consolidado situacional referente às obras do sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, financiadas pela Funasa, contendo relatório descritivo da implantação e percentual de execução da obra, registro fotográfico com 
referência geográfica e quantitativo de atendimento populacional, no período de 2007 e 2008 

4. Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis detectados para acompanhamento de obras dos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, financiadas pela Funasa, no Estado do Mato Grosso do Sul. 

5. Documento técnico contendo avaliação de implantação das obras em municípios abrangidos pelo PAC, no Estado do Mato Grosso do Sul.

18 1. Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de esgotamento sanitário, financiados pela Funasa, no Estado de 
Pernambuco, no período de 2007 e 2008. 

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras dos sistemas de esgotamento sanitário, 
financiadas pela Funasa no Estado de Pernambuco. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.

19 1. Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de abastecimento de água em análise e suas pendências com recursos da 
Funasa, no Estado do Rio Grande do Norte. 

2. Documento técnico contendo levantamento situacional dos projetos em execução dos sistemas de abastecimento de água, financiados pela 
Funasa, no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2007 a 2009. 

3. Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis para acompanhamento, fiscalização e 
desenvolvimento das obras dos sistemas de abastecimento de água, financiadas pela Funasa, no Estado do Rio Grande do Norte. 

4. Documento técnico contendo levantamento situacional dos projetos de abastecimento de água analisados e executados referente ao Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC, no período de 2008 a 2009, no Estado do Rio Grande do Norte. 

5. Documento técnico contendo os relatórios de acompanhamento das obras dos sistemas de abastecimento de água, financiados pela Funasa, no 
estado do Rio Grande do Norte, especificando o local, a população beneficiada e proposta para manutenção das obras realizadas no Estado.

20 1. Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de abastecimento de água financiados pela Funasa, no Estado da Paraíba, 
no período compreendido entre 2006 a 2008. 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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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21 1. Documento técnico contendo proposta de revisão do Manual de Orientações Técnicas, para elaboração, apresentação de propostas e projetos 
técnicos de fluoretação da água, em sistema público de abastecimento. 

2. Documento técnico contendo proposta de revisão da Cartilha do Gestor – Programa Brasil Sorridente – a saúde bucal levada a sério – 
subcomponente de fluoretação da água. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.

22 1. Documento técnico contendo diagnóstico, levantamento e análise dos diversos modelos de gestão aplicáveis às ações e serviços de saneamento 
em áreas rurais. 

2. Documento técnico contendo proposta de modelos de gestão das ações e serviços de saneamento em áreas rurais, considerando as 
especificidades de cada tipo de comunidade rural, comunidades quilombolas, assentamentos da reforma agrária, reservas extrativistas, 
populações ribeirinhas, entre outras. 

3. Documento técnico contendo relatório de participação em reunião técnica, envolvendo atores interessados no Programa Nacional de 
Saneamento Rural. 

4. Documento técnico contendo relatório de participação em uma oficina do Plano Local de Saneamento Rural, em que será apresentado um 
modelo piloto de gestão de sistemas de saneamento. 

5. Documento técnico contendo estratégias para a implantação e implementação dos modelos de gestão, com enfoque na garantia da 
sustentabilidade dos serviços de saneamento, como operação, manutenção, avaliação e apoio técnico.

23 1. Documento técnico contendo proposta para construção de acervo para preservação da mémória institucional referente às ações do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC/Funasa. 

2. Documento técnico contendo proposta para produção e divulgação de material de comunicação de massa, referente às ações de saneamento 
ambiental, para municípios abrangidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC/Funasa. 

3. Documento técnico contendo proposta para publicação de material de referência sobre a abrangência das ações de saneamento e o processo 
saúde-doença, para dinamizar reuniões com lideranças comunitárias. 

4. Documento técnico contendo proposta para disseminar informações, conhecimentos e práticas comunitárias sobre promoção da saúde, preservação 
de ambientes saudáveis e sustentáveis, junto às comunidades abrangidas pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC/Funasa. 

5. Documento técnico contendo proposta para disseminar material didático sobre estratégias de educação em saúde e mobilização social, 
referentes às ações de saneamento ambiental, junto aos Conselhos Municipais e Distritais de Saúde.

24 1. Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de esgotamento sanitário financiados pela Funasa, no Estado da Paraíba, 
no período de 2005 a 2008. 

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

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

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

5. Documento técnico contendo levantamento consolidado situacional, referente às obras dos sistemas de esgotamento sanitário, financiadas pela 
Funasa, especificando o local, a população beneficiada e proposta para manutenção das obras realizadas, no Estado da Paraíba.

25 1. Documento técnico contendo as diretrizes gerais das ações de Educação em Saúde e Mobilização Social no processo participativo visando a 
elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural.

2. Documento técnico contendo Relatório da Oficina para discussão do processo de educação em saúde nas práticas relacionadas à implantação 
de sistemas de Saneamento Rural.

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

4. 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.

5. 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.

26 1. Documento técnico contendo proposta para o refinamento da matriz do macro-processo/processos de Gestão de Convênios, as funcionalidades 
do SIGOB representadas em fases e seus relacionamentos com os processos refinados. 

2. Documento técnico contendo o Plano de Trabalho com base na matriz Macro-processo/processos de Gestão de Convênios. 
3. Documento técnico contendo a especificação (detalhamento) dos processos (de acordo com o Plano de Trabalho aprovado) representando a 

situação proposta (To-Be). 

4. Documento técnico contendo a identificação dos requisitos funcionais do Sigob e seus relacionamentos com as funcionalidades, fases e 
processos. 

5. Documento técnico contendo as recomendações gerais para rastreabilidade entre os modelos de processos e de sistemas.
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27 1. Documento técnico contendo a situação orçamentária dos Convênios celebrados em 2004, ao menor nível orçamentário possível, com as 
sugestões de medidas a serem adotadas em cada caso. 

2. Documento técnico contendo a situação orçamentária dos Convênios celebrados em 2005, ao menor nível orçamentário possível, com as 
sugestões de medidas a serem adotadas em cada caso. 

3. Documento técnico contendo a situação orçamentária dos Convênios celebrados em 2006, ao menor nível orçamentário possível, com as 
sugestões de medidas a serem adotadas em cada caso. 

4. Documento técnico contendo a situação orçamentária dos Convênios e Termos de Compromisso celebrados em 2007, ao menor nível 
orçamentário possível, com as sugestões de medidas a serem adotadas em cada caso. 

5. Documento técnico contendo a situação orçamentária dos Convênios e Termos de Compromisso celebrados em 2008 e 2009, ao menor nível 
orçamentário possível, com as sugestões de medidas a serem adotadas em cada caso.

28 1. Documento técnico contendo descrição dos sistemas de esgotamento sanitário, financiadas pela Funasa, no Estado do Rio Grande do Sul, no 
período de 2007 a 2008. 

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras dos sistemas de esgotamento sanitário, 
descrevendo maneiras de melhorar os acompanhamentos e fiscalização das obras financiadas pela Funasa, no Estado do Rio Grande do Sul. 

3. Documento técnico contendo avaliação e análise dos pareceres técnicos referentes aos projetos de esgotamento sanitário, financiados pela 
Funasa, visitados e ouanalisados, no Estado do Rio Grande do Sul. 

4. 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 do Rio Grande do Sul. 

5. Documento técnico contendo os relatórios de acompanhamento das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, realizadas pela Funasa, 
especificando os locais, a população beneficiada e proposta para manutenção das obras realizadas pela Funasa, no Estado do Rio Grande do Sul. 

29 1. Documento técnico contendo relatório situacional sobre o 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.

2. Documento técnico contendo relatório situacional sobre o 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.

3. 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. 

4. 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 e executadas em 2009, 
com os municípios do Estado de Rondônia. 

5. 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.

30 1. Documento técnico situacional contendo relatório de visitas técnicas e pareceres referentes às obras dos sistemas de abastecimento de água e 
ouesgotamento sanitário, relativas ao Termo de Compromisso do PAC/Funasa, no Estado de Santa Catarina. 

2. Documento técnico situacional contendo relatório de visitas técnicas e pareceres referentes às obras dos sistemas de abastecimento de água e 
ouesgotamento sanitário, relativas ao Termo de Compromisso do PAC/Funasa, no Estado de Pernambuco. 

3. Documento técnico situacional contendo relatório de visitas técnicas e pareceres referentes às obras dos sistemas de abastecimento de água e 
ouesgotamento sanitário, relativas ao Termo de Compromisso do PAC, no Estado do Pará. 

4. Documento técnico situacional contendo relatório de visitas técnicas e pareceres referentes às obras dos sistemas de abastecimento de água e 
ouesgotamento sanitário, relativas ao Termo de Compromisso do PAC, no Estado de Maranhão. 

5. Documento técnico situacional contendo relatório de visitas técnicas e pareceres referentes às obras dos sistemas de abastecimento de água e 
ouesgotamento sanitário, relativas ao Termo de Compromisso do PAC, no Estado da Bahia.

31 1. Documento técnico situacional contendo relatório descritivo das obras dos sistemas de abastecimento de água financiadas pela Funasa, no 
Estado do Pará, no período de 2006 a 2008.

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras dos sistemas de abastecimento de água 
financiadas pela Funasa, no Estado do Pará.

3. Documento técnico contendo análise e avaliação dos relatórios de visitas técnicas e pareceres referentes às obras dos sistemas de 
abastecimento de água, financiadas pela Funasa, no Estado do Pará.

4. Documento técnico contendo proposta para aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis detectados para o acompanhamento, fiscalização 
e desenvolvimento das obras dos sistemas de abastecimento de água financiadas pela Funasa, no Estado do Pará.

5. Documento técnico contendo levantamento consolidado situacional referente às obras de abastecimento de água financiadas pela Funasa, 
contendo relatório descritivo da implementação e percentual de execução da obra, registro fotográfico, com referência geográfica e quantitativo 
de atendimento populacional, no Estado do Pará.
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32 1. Documento técnico situacional contendo descrição e análise das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, financiados pela Funasa, no 
Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2007 a 2009. 

2. Documento técnico situacional contendo relatório descritivo dos projetos dos sistemas de esgotamento sanitário, financiados pela Funasa, no 
Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2007 a 2009. 

3. Documento técnico situacional contendo parecer técnico referente aos projetos dos sistemas de esgotamento sanitário, financiadas pela Funasa, 
no Estado do Rio Grande do Norte. 

4. Documento técnico situacionalcontendo pareceres referentes às obras dos sistemas de esgotamento sanitário, financiados pela Funasa, no 
Estado do Rio Grande do Norte. 

5. 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 Rio Grande do Norte.

33 1. Documento técnico contendo levantamento situacional dos Sistemas de Abastecimento de Água no Estado do Rio Grande do Sul, financiados 
pela Funasa em áreas indígenas, que realizem captação por poços tubulares e ouescavados. 

2. Documento técnico contendo levantamento situacional dos Sistemas de Abastecimento de Água, com captação do manancial subterrâneo, 
financiados pela Funasa, em áreas indígenas no Norte do Estado do Rio Grande do Sul. 

3. Documento técnico contendo levantamento situacional dos Sistemas de Abastecimento de Água, com captação do manancial subterrâneo, 
financiados pela Funasa, em áreas indígenas, no Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 

4. Documento técnico contendo levantamento situacional dos Sistemas de Abastecimento de Água, financiados pela Funasa, em comunidades 
remanescentes de quilombos, que realizem captação por poços tubulares e ouescavados, no Estado do Rio Grande do Sul. 

5. Documento técnico contendo levantamento situacional dos Sistemas de Abastecimento de Água com captação do manancial subterrâneo, 
comunidades remanescentes de quilombos, do Estado do Rio Grande do Sul, financiados pela Funasa.

34 1. Documento técnico contendo descrição das obras de sistemas de abastecimento de água financiadas pela Funasa, no Estado do Rio Grande do 
Sul, no período de 2007 e 2008. 

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras de sistemas de abastecimento de água, 
com vista a melhorar os acompanhamentos e fiscalização das obras financiadas pela Funasa, no Estado do Rio Grande do Sul. 

3. Documento técnico contendo relatórios de visitas técnicas e pareceres referentes às obras de sistemas de abastecimento de água financiadas 
pela Funasa, no Estado do Rio Grande do Sul. 

4. 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 do Rio Grande do Sul. 

5. Documento técnico contendo levantamento consolidado situacional referente às obras de Sistema de Abastecimento de água, financiadas pela 
Funasa, contendo relatório descritivo da implementação e percentual de execução da obra, registro fotográfico com referência geográfica e 
quantitativo de atendimento populacional, no Estado do Rio Grande do Sul.

35 1. Documento técnico contendo levantamento dos procedimentos administrativos referente à infraestrutura e logística, incluindo o planejamento e 
acompanhamento do processo de contratação de serviços e demais atividades desenvolvidas na programação e real

2. Documento técnico contendo relatório da realização do II Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Púbica, com base nos procedimentos 
administrativos adotados e na metodologia definida pelo Departamento. 

3. Documento técnico contendo relatório da realização do III Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Púbica, com base nos procedimentos 
administrativos adotados e na metodologia definida pelo Departamento. 

4. Documento técnico contendo relatório da proposta do IV Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Púbica, com base nos procedimentos 
administrativos adotados e na metodologia definida pelo Departamento. 

5. Documento técnico contendo proposta das atividades administrativas para a realização de Seminários Internacionais de Engenharia de Saúde 
Pública futuros, abordando a organização, os procedimentos administrativos, metodologias, avaliação do processo e recomendações de 
aprimoramento, considerando as atribuições das áreas da Funasa e a legislação pertinente.

36 1. Documento técnico contendo relatório de monitoramento das obras dos sistemas de abastecimento de água, referente ao exercício de 2008, da 
Coordenação Regional do Amazonas. 

2. Documento técnico contendo levantamento situacional das obras implantadas nas aldeias indígenas, da Coordenação Regional do Amazonas. 

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

4. 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. 

5. Documento técnico contendo avaliação qualitativa com análise dos impactos na saúde indígena, após implantação das obras em 2009.
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37 1. Documento técnico contendo descrição dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário financiados pela Funasa, no Estado da 
Bahia, no período de 2007 e 2008. 

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras de sistemas de abastecimento água e 
esgotamento sanitário, com vistas a melhorar os acompanhamentos e fiscalizações das obras financiadas pela Funasa.

3. 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. 

4. 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. 

5. 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, registro fotográfico com 
referência geográfica e quantitativo de atendimento populacional, no Estado da Bahia.

38 1. Documento técnico contendo descritivo das tecnologias referentes às obras de esgotamento sanitário, existentes no Sistema Gerencial de 
Acompanhamento de Projetos de Saneamento-Sigesan, financiadas pela Funasa, em 2005, com valor até R$ 1.000.000,00, n

2. Documento técnico contendo descritivo das tecnologias referentes às obras de esgotamento sanitário, existentes no Sistema Gerencial de 
Acompanhamento de Projetos de Saneamento-Sigesan, financiadas pela Funasa, em 2005, com valor superior a R$ 1.000.00

3. Documento técnico contendo levantamento consolidado situacional das tecnologias referentes às obras de esgotamento sanitário, existentes no 
Sistema Gerencial de Acompanhamento de Projetos de Saneamento-Sigesan, financiadas pela Funasa, em 2005.

39 1. Documento técnico contendo aspectos relevantes dos procedimentos e a metodologia aplicada na contagem de cianobactérias para supervisão 
aos laboratórios das URCQA’s. 

2. Documento técnico contendo diagnóstico da implantação do procedimento e metodologias de contagem de cianobactérias nos laboratórios das 
URCQA’s do PE, RJ, PB. 

3. Documento técnico contendo diagnóstico da implantação do procedimento e metodologias de contagem de cianobactérias nos laboratórios das 
URCQA’s do AM, MA, PA. 

4. Documento técnico contendo diagnóstico a partir do instrumento proposto para levantamento de metodologias aplicadas pelas empresas 
terceirizadas de controle da qualidade da água em aldeia indígenas em relação a contagem de cianobactérias em mananciais superficiais dos 
sistemas de abastecimento de água, nos estados de SC, SP e RS. 

5. Documento técnico contendo proposta de diretrizes para elaborar guia para a contagem de cianobactérias nos laboratórios das URCQA.

40 1. Documento técnico contendo descrição das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, financiadas pela Funasa, no período de 2005 a 2009, 
no Estado do Pará. 

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras dos sistemas de esgotamento sanitário, 
financiadas pela Funasa, no Estado do Pará. 

3. Documento Técnico contendo relatório de visitas técnicas e pareceres referentes às obras dos sistemas de esgotamento sanitário, financiadas 
pela Funasa, no Estado do Pará.

4. Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis detectados para acompanhamento, fiscalização e 
desenvolvimento de obras dos sistemas de esgotamento sanitário, financiadas pela Funasa, no Estado do Pará.

5. Documento técnico contendo levantamento consolidado situacional referente às obras de esgotamento sanitário, financiadas pela Funasa, 
contendo relatório descritivo da implementação e percentual de execução da obra, registro fotográfico, com referência geográfica e quantitativo 
de atendimento populacional, no Estado do Pará.

41 1. Documento técnico contendo proposta de planos de aplicação de recursos em obras de construção, ampliação e reforma de estabelecimentos de 
saúde em áreas indígenas, incluindo projeto básico, para o período de 2009 e 2010.

2. Documento técnico contendo análise dos projetos e de situação das obras de saneamento ambiental, em áreas indígenas, do Distrito Sanitário 
Especial Indígena da Bahia. 

3. Documento técnico contendo relatório de monitoramento do Programa de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano, em áreas 
indígenas, do Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia. 

4. Documento técnico contendo relatório de monitoramento referente às obras de saneamento ambiental e de estabelecimentos de saúde, do 
Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia. 

5. Documento técnico contendo avaliação dos resultados alcançados com proposta de planos de aplicação de recursos relativos às ações de 
Abastecimento de Água e Melhorias Sanitárias Domiciliares, referentes ao exercício de 2010, do Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia.

42 1. Documento técnico contendo proposta para divulgação de informações para gestores municipais, relativas às ações do PAC/Funasa, no âmbito 
dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com vistas a subsidiar o atingimento de metas nos Estados. 

2. Documento técnico contendo artigo sobre a cobertura e abrangência das ações e projetos do PAC/Funasa em curso, financiados pela Funasa, 
nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com referências fotográficas e localização das populações beneficiadas. 

3. Documento técnico contendo proposta para elaboração do acervo da memória institucional, referente às ações do PAC/Funasa, nos Estados do 
Rio de Janeiro e São Paulo. 

4. Documento técnico contendo proposta para divulgação, junto às comunidades abrangidas pelas ações do PAC/Funasa, nos Estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo, sobre as responsabilidades individuais e coletivas para prevenção de agravos. 

5. Documento técnico contendo relatório, para publicação, das ações do PAC/Funasa, no período 2007 a 2009, nos Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.
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43 1. Documento técnico contendo consolidação das sugestões dos consultores ad hoc e técnicos da Funasa e pesquisadores, constantes de pareceres 
das pesquisas, para elaboração de aplicação de pesquisas e ouEdital de Convocação de Pesquisas. 

2. Documento técnico contendo análise das propostas, de pesquisas e oude aplicabilidade de pesquisas, recebidas dos consultores ad hoc, técnicos 
da Funasa e pesquisadores. 

3. Documento técnico contendo projeto para Edital de Convocação de Pesquisas da Funasa e oude aplicabilidade de pesquisas. 

4. Documento técnico contendo atividades de apoio às atividades de seleção e ajustes metodológicos de projetos de pesquisas e oude 
aplicabilidade de pesquisas. 

5. Documento técnico contendo relatório de atividades desenvolvidas, incluindo análises e pareceres de projetos e relatórios de pesquisas e de 
divulgação do Programa de Pesquisas em Saúde e Saneamento.

44 1. Documento técnico contendo análise dos Planos de Aplicação de recursos de saneamento – água e melhorias sanitárias – referentes ao 
exercício 2009, dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas de Porto Velho e Vilhena, da Coordenação Regional de Rondônia.

2. Documento técnico contendo sistematização das formas de implantação dos sistemas de saneamento nas áreas indígenas, planejadas e a 
executar em 2009, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas de Porto Velho e Vilhena, da Coordenação Regional de Rondônia.

3. Documento técnico contendo avaliação quantitativa com análise dos impactos na saúde dos índios após as obras implantadas em 2007, nos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas de Porto Velho e Vilhena, da Coordenação Regional de Rondônia.

4. 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.

5. 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 e Vilhena, da 
Coordenação Regional de Rondônia.

45 1. Documento técnico contendo levantamento situacional das ações de saneamento ambiental, financiadas pela Funasa, no período 2007 e 2008, 
em áreas indígenas do Estado de Rondônia. 

2. Documento técnico contendo análise da programação das ações de saneamento, em áreas indígenas de Estado de Rondônia. 

3. Documento técnico contendo relatório da cobertura, população beneficiada pelas ações de saneamento, financiadas pela Funasa, em áreas 
indígenas no Estado de Rondônia. 

4. Documento técnico contendo proposta de programação para execução de obras de saneamento em áreas indígenas, no Estado de Rondônia, 
para 2009/2010. 

5. Documento técnico contendo relatório de monitoramento das ações de saneamento financiadas pela Funasa, em áreas indígenas, no Estado de 
Rondônia, no ano em curso, com avaliação do percentual de obras implementadas e sistemas de saneamento implantados.

46 1. Documento técnico contendo proposta de levantamento das dificuldades encontradas pelos alimentadores dos sistema de monitoramento das 
ações finalísticas e estratégicas da instituição, para fins de aprimoramento do processo. 

2. Documento técnico contendo os resultados obtidos com o levantamento de dificuldades proposto no Produto 1. 

3. Documento técnico contendo análise dos relatórios de avaliação produzidos pelas Coordenações Regionais, relativo ao ano de 2008, das ações 
de saneamento ambiental financiadas pela Funasa. 

4. Documento técnico contendo proposta de orientativo para os técnicos da Presidência e das Core que atuam com o processo de avaliação das 
ações, com vistas a subsidiar o Relatório de Avaliação 2009. 

5. Documento técnico contendo propostas para disseminação de resultados alcançados pelas Coordenações Regionais, referente às ações e 
projetos de Saneamento.

47 1. Documento técnico contendo levantamento junto aos órgãos regulamentadores competentes todas as Leis, Decretos e Normas atualizadas 
referentes a Resíduos sólidos e Drenagem e Manejo Ambiental, para subsidiar o acompanhamento dos projetos de saneamento 

2. Documento técnico contendo levantamento junto às Coordenações Regionais, a situação de todos os convênios em regiões Metropolitanas de 
2004 a 2006, celebrados com estados e municípios para a Ação Resíduos Sólidos Urbanos.

3. Documento Técnico contendo levantamento junto às coordenações Regionais, a situação de todos os convênios celebrados com estados e 
municípios para a ação resíduos sólidos e Drenagem e manejo ambiental em áreas endêmicas de malária, no período de 2004 

4. Documento técnico contendo levantamento junto às Coordenações Regionais proposições para atualização do Manual Técnico para 
Apresentação de Projetos de Resíduos Sólidos Urbanos, para subsidiar o aprimoramento dos processos de trabalho e disseminação de 
informação junto ao público solicitante de projetos nesta área específica. 

5. Documento técnico contendo levantamento junto às Coordenações Regionais, proposições para atualização do Manual Técnico para 
Apresentação de Projetos de Drenagem e Manejo Ambiental em Áreas Endêmica de Malária, em especial as Coordenações dos estados 
localizados na Amazônia Legal, para aprimoramento dos processos de trabalho e orientação junto ao público solicitante.
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48 1. Documento técnico contendo proposta para divulgação de informações para gestores municipais, relativas às ações do PAC/Funasa, no âmbito 
do estado de Mato Grosso do Sul, com vistas a subsidiar o atingimento de metas no estado. 

2. Documento técnico contendo artigo sobre a cobertura e abrangência das ações e projetos de saneamento ambiental em curso, financiados pela 
Funasa, no estado de Mato Grosso do Sul, com referências fotográficas e localização das populações beneficiadas. 

3. Documento técnico contendo proposta para elaboração do acervo da memória institucional, referente às ações do PAC/Funasa, no estado de 
Mato Grosso do Sul. 

4. Documento técnico contendo proposta para divulgação, junto às comunidades abrangidas pelas ações do PAC/Funasa, no estado de Mato 
Grosso do Sul, sobre as responsabilidades individuais e coletivas para prevenção de agravos, nas áreas de concentração do

5. Documento técnico contendo relatório, para publicação, das ações do PAC/Funasa, programadas e executadas na área de saneamento 
ambiental, no período 2007 a 2009, no estado de Mato Grosso do Sul.

49 1. Documento técnico contendo planílhas de insumos e de composições de custos de serviços contidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil – Sinapi, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2009.

2. Documento técnico contendo planílhas de insumos e de composições de custos de serviços contidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil – Sinapi, referentes aos meses de março e abril de 2009.

3. Documento técnico contendo planílhas de insumos e de composições de custos de serviços contidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil – Sinapi, referentes aos meses de maio e junho de 2009.

4. Documento técnico contendo planílhas de insumos e de composições de custos de serviços contidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil – Sinapi, referentes aos meses de julho e agosto de 2009.

5. Documento técnico contendo planílhas de insumos e de composições de custos de serviços contidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil – Sinapi, referentes aos meses de setembro e outubro de 2009, que será disponibilizado para a sede e todas as 
Coordenações Regionais da Funasa.

50 1. Documento técnico contendo relatório de acompanhamento das ações relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento PAC/Funasa, 
programadas e executadas em 2007, com os municípios do estado de Roraima, com informações que possibilitem analisar a situa

2. Documento técnico contendo relatório de acompanhamento das ações relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento PAC/Funasa, 
programadas e executadas em 2008, com os municípios do estado de Roraima.

3. Documento técnico contendo proposta para aperfeiçoamento do processo de acompanhamento e monitoramento das ações e projetos de 
saneamento ambiental, no âmbito da Coordenação Regional de Roraima.

4. Documento técnico contendo relatório situacional sobre as ações programadas para 2009, financiadas pela Funasa e relativas ao PAC, no 
âmbito do estado de Roraima.

5. Documento técnico contendo proposta metodológica para avaliação das ações e projetos de saneamento ambiental, financiadas pela Funasa do 
estado de Roraima, no escopo do Programa de Aceleração do Crescimento.

51 1. Documento técnico contendo levantamento dos municípios das regiões Norte e Nordeste, abrangidos pelo PAC/Funasa, que dispõem de Planos 
Municipais de Saneamento.

2. Documento técnico contendo levantamento dos municípios das regiões Sudeste, Sul e Centro – Oeste, abrangidos pelo PAC/Funasa, que 
dispõem de Planos Municipais de Saneamento.

3. Documento técnico contemplando elementos jurídico-administrativos com vistas à estruturação de Planos Municipais de Saneamento.

4. Documento técnico contendo proposta de orientação para os gestores municipais, para subsidiar a estruturação de Planos Municipais de 
Saneamento.

5. Documento técnico contendo apresentação de artigo sobre a importância dos municípios estruturarem seus Planos de Saneamento, à luz da lei 
11.445/2007 e dos princípios da universalidade, equidade, integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade.

52 1. Documento técnico contendo levantamento situacional das ações de abastecimento de água pela Funasa, no estado do Maranhão, no período 
de 2007 a 2008.

2. Documento técnico contendo relatórios quantitativos dos convênios (Emendas Parlamentares e Programação), celebrados em 2007, com 
municípios do Estado do Maranhão, os quais se encontram na fase de análise técnica pela Coordenação Regional, com as respe

3. Documento técnico contendo relatórios quantitativos dos convênios (Emendas Parlamentares e Programação), celebrados em 2008, com 
municípios do Estado do Maranhão, os quais se encontram na fase de análise técnica pela Coordenação Regional, com as respe

4. Documento técnico contendo relatório descritivo das obras concluídas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, financiadas pela 
Funasa, em 2008, no estado do Maranhão com registros fotográficos, população abrangida e cobertura de ação.

5. Documento Técnico contendo proposta para aperfeiçoamento de fase de acompanhamento de água e esgotamento sanitário.
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53 1. Documento técnico contendo proposta para disseminação de informações na Rede Mundial de Computadores sobre os objetivos e as ações 
desenvolvidas no escopo do 38º Termo de Cooperação/OPAS. 

2. Documento técnico contendo proposta para a produção de recursos audiovisuais sobre a abrangência das ações de Saneamento Ambiental 
previstos no PAC/Funasa, com vistas a orientar e disseminar informações junto aos gestores municipais. 

3. Documento técnico contendo proposta com alternativas para a publicação de resultados sobre as atividades de Saneamento Ambiental e Saúde 
Indígena alcançados em 2008 e 2009, contido no Plano de Trabalho do 38º Termo de Cooperação. 

4. Documento técnicos contendo portfólio de oficinas, capacitações, reuniões realizadas no primeiro ano de vigência do 38º Termo de Cooperação, 
com descritivo, publico alvo, objetivos específicos, perfil dos participantes, abrangência do evento.

5. Documento técnico contendo proposta para elaboração de artigos, memorial descritivo, resumos técnicos, relatórios extraídos dos produtos 
elaborados pelos técnicos que integram o 38º Termo de Cooperação, com vista à divulgação de resultados e produção da memória da 
cooperação.

54 1. Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário relativos aos 
projetos analisados do Programa de Aceleração do Crescimento/Funasa/2007, com vistas a subsidiar o sistema de monitoramento e avaliação, 
no estado do Piauí. 

2. Documento técnico contendo relatório das análises dos projetos dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário relativos ao 
Programa de Aceleração do Crescimento/Funasa/2007 no estado do Piauí. 

3. Documento técnico contendo o relatório das análises dos projetos dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário relativos 
ao Programa de Aceleração do Crescimento/Funasa/2008 no estado do Piauí. 

4. Documento técnico contendo levantamento situacional dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário relativos aos 
projetos analisados do Programa de Aceleração do Crescimento/Funasa/2008, com vistas a subsidiar o sistema de monitoramento e avaliação, 
no estado do Piauí. 

5. Documento técnico contendo proposta para aperfeiçoamento do processo de monitoramento e avaliação de projetos da área de saneamento, 
com destaque para aqueles referentes ao Programa de Aceleração do Crescimento em 2008, no âmbito do estado do Piauí.

55 1. Documento contendo os pareceres técnicos referentes aos projetos de sistema de abastecimento de água, referentes ao Estado do Rio Grande 
do Norte, nos anos de 2008 e 2009. 

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento das obras de sistema de abastecimento de água no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, nos anos de 2008 e 2009. 

3. Documento técnico contendo levantamento situacional das obras de sistema de abastecimento de água financiadas pela Funasa no Estado do 
Rio Grande do Norte, nos anos de 2008 e 2009. 

4. Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis detectados para acompanhamento das ações de 
saneamento ambiental, no Estado do Rio Grande do Norte, relativos ao PAC 2007, 2008 e 2009. 

5. Documento técnico contendo o relatório de acompanhamento das obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, dos anos de 2007, 
2008 e 2009, especificando a população beneficiada, por projeto, no Estado do Rio Grande do Norte.

56 1. Documento técnico contendo levantamento situacional das ações de saneamento ambiental executadas no âmbito da Coordenação Regional de 
Sergipe – CORE/SE, em 2008. 

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras de saneamento ambiental no âmbito da 
Coordenação Regional de Sergipe. 

3. Documento contendo os pareceres técnicos realizados por esse técnico referentes aos projetos de saneamento ambiental analisados no âmbito 
da Coordenação Regional de Sergipe. 

4. Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis detectados para acompanhamento de obras. 

5. Documento técnico contendo os relatórios de acompanhamento das obras e ações de saneamento ambiental realizadas pela Funasa na vigência 
deste contrato. Especificando os locais, a população beneficiada e proposta para manutenção das obras realizadas pela Funasa no estado de 
Sergipe.

57 1. Documento técnico contendo levantamento situacional das obras do Programa de Aceleração do Crescimento no âmbito da Coordenação 
Regional de Santa Catarina, em 2007 e 2008.

2. Documento técnico contendo descrição das obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito da Coordenação Regional 
de Santa Catarina em 2008. 

3. Documento técnico contendo relatório circunstanciado das obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, com identificação dos 
estágios de implementação e percentual de execução das obras, com registro fotográfico.

4. Documento técnico contendo propositivo para melhoria e ouaperfeiçoamento do processo de acompanhamento das obras de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, no âmbito da Coordenação Regional de Santa Catarina. 

5. Documento técnico contendo avaliação de implementação das obras do Programa de Aceleração do Crescimento no âmbito da Coordenação 
Regional de Santa Catarina.



202

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde OPAS/OMS

TC 38
Nº PRODUTO

58 1. Documento técnico contendo proposta para construção de peças de comunicação contendo informação e orientações relativas à gestão dos 
projetos e convênios de saneamento ambiental abrangidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

2. Documento técnico contendo proposta para a realização de encontros regionais envolvendo técnicos da Funasa e gestores municipais com vistas 
à disseminação de informações e orientações relativas aos projetos abrangidos pelo Programa de Acelereção do Cr

3. Documento técnico contendo proposta para realização de seminários avaliação das ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 
com participação de técnicos da Funasa que atuam diretamente com esta área programática.

4. Documento técnico contendo os resultados obtidos no seminário de avaliação com os técnicos que atuam com as ações do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC sob responsabilidade da Funasa. 

5. Documento técnico contendo consolidado dos encontros realizados com os técnicos da Funasa e gestores municipais sobre as ações do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, incluindo resgistros fotográficos, abrangência dos encontros e proposta para aperfeiçoamento 
do processo de interlocução junto às três esferas de governo. 

59 1. Documento técnico contendo proposta para integração das atividades de educação em saúde junto as escolas rurais dos municípios abrangidos 
pelos projetos de saneamento ambiental financiados pela Funasa. 

2. Documento técnico contendo proposta de orientativo sobre medidas de proteção de mananciais e fontes de água para fins de mobilização das 
populações rurais. 

3. Documento técnico contendo proposta para divulgação junto aos conselhos municipais, sobre o binômio saneamento ambiental e qualidade de 
vida. 

4. Documento técnico contendo relatório circunstanciado sobre as ações de educação em saúde em curso, na Funasa, com detalhamento sobre o 
processo de avaliação das ações programadas e executadas. 

5. Documento técnico contendo proposta metodológica para acompanhamento e avaliação das ações de educação em saúde financiadas pela 
Funasa.

60 1. Documento técnico caracterizando os equipamentos de perfuração de poços tubulares existentes na Coordenação Regional da Funasa no Estado 
do Piauí. 

2. Documento técnico estabelecendo as ações necessárias para a manutenção dos equipamentos de perfuração de poços permanentes a 
Coordenação Regional do Piauí, orçando as reformas e consertos necessários. 

3. Documento técnico contendo pareceres circunstanciados relacionados a visitas técnicas referentes às áreas de geologia, hidrogeologia e 
geofísica em obras de saneamento promovidas pela Funasa no Estado do Piauí. 

4. Documento técnico propondo anteprojetos para a construção de poços tubulares no âmbito das diversas geologias existentes no Estado do 
Piauí. 

5. Documento técnico contendo os relatórios de acompanhamento das obras e ações na área de geologia, hidrogeologia e geofísica realizadas 
pela Funasa 2009, especificando os locais, a população beneficiada e propostas para manutenção das obras realizadas no Estado do Piauí.

61 1. Documento técnico contendo levantamento da situação do tratamento da água em sistemas de abastecimento providos por mananciais 
superficiais e subterrâneos em Comunidades Indígenas dos Estados do Amazonas, Roraima e Rondônia.

2. Documento técnico contendo proposta de diretrizes para avaliação de sistemas implantados com tratamento de água providos por mananciais 
superficiais e subterrâneos em Comunidades Indígenas dos Estados do Amazonas, Roraima e Rondônia.

3. Documento técnico contendo proposta de diretrizes para o controle operacional das unidades de abastecimento com e sem estações de 
tratamento de água em Comunidades Indígenas dos Estados do Amazonas, Roraima e Rondônia.

4. Documento técnico contendo proposta de curso de boas práticas para o controle operacional das unidades de abastecimento de água de 
sistemas e soluções alternativas de Comunidades Indígenas dos Estados do Amazonas, Roraima e Rondônia, para divulgar junto aos gestores 
municipais e estaduais. 

5. Documento técnico contendo avaliação das ações implementadas com reflexo na qualidade dos serviços prestados pelos sistemas de 
abastecimento de água e soluções alternativas em Comunidades Indígenas dos Estados do Amazonas, Rondônia e Roraima, em 2009, para 
subsidiar as análises e tomadas de decisão dos gestores envolvidos com a questão.

62 1. Documento técnico contendo levantamento situacional referente às obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, relativas ao 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC/Funasa, no estado de Sergipe, financiados pela Funasa, em 2007 e 2008.

2. Documento técnico contendo relatório situacional referentes às obras de abastecimento de água, alimentadas no Sistema Gerencial de 
Acompanhamento de Projetos de Saneamento – Sigesan, financiadas pela Funasa, em 2007 e 2008.

3. Documento técnico contendo estudo das obras de abastecimento de água, alimentadas no Sistema Gerencial de Acompanhamento de Projetos 
de Saneamento – Sigesan, financiadas pela Funasa em 2008.

4. Documento técnico contendo relatórios de visitas e pareceres referentes às obras de esgotamento sanitário, alimentadas no Sistema Gerencial 
de Acompanhamento de Projetos de Saneamento – Sigesan, financiadas pela Funasa, em 2008.

5. Documento técnico contendo relatórios de visitas técnicas e pareceres referentes às obras de esgotamento sanitário, alimentadas no 
Sistema Gerencial de Acompanhamento de Projetos de Saneamento – Sigesan, financiadas pela Funasa, em 2008, com valor superior a R$ 
1.000.000,00, no estado do Sergipe.
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63 1. Documento técnico contendo análise das metas físicas e orçamentárias programadas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC/Funasa, no período de 2007/2008.

2. Documento técnico contendo proposta de indicadores gerenciais para a área de monitoramento e avaliação das ações de saneamento 
ambiental.

3. Documento técnico contendo proposta de critérios e indicadores gerenciais visando subsidiar o estabelecimento de tetos orçamentários 
administrativos para as Coordenações Regionais.

4. Documento técnico contendo proposta de oficina sobre avaliação de resultados para técnicos de planejamento das Coordenações da Funasa. 

5. Documento técnico contendo proposta de oficina para fortalecimento da gestão em Saneamento Ambiental, com destaque para avaliação.

64 1. Documento técnico contendo a quantificação dos mananciais de água utilizados para consumo humano nas áreas indígenas do Rio Grande do 
Sul. 

2. Documento técnico contendo os dados de qualidade da água nas aldeias indígenas, localizadas no Sul do Brasil, com ênfase nos sistemas 
simplificados e alternativos de abastecimento água, potencializando os benefícios sobre a saúde da população, 

3. Documento técnico contendo levantamento situacional das atividades de acompanhamento das obras de saneamento em vigência na 
Coordenação Regional no Rio Grande do Sul. 

4. Documento técnico contendo levantamento situacional das obras do Programa de Aceleração do Crescimento PAC em municípios com 
população inferior a 50.000 habitantes, na Coordenação do Rio Grande do Sul. 

5. Documento técnico contendo levantamento situacional dos projetos especiais (comunidades remanescentes de quilombos) no restado do Rio 
Grande do Sul.

65 1. Documento técnico contendo levantamento situacional das ações de saneamento ambiental executadas no âmbito da Coordenação Regional da 
Funasa em Alagoas – Core/AL.

2. Documento técnico contendo indicadores gerenciais para viabilização do acompanhamento de obras de saneamento ambiental no âmbito da 
Coordenação Regional da Funasa em Alagoas – Core/AL.

3. Documento técnico contendo propostas de solução para otimizar as rotinas de análise dos projetos de saneamento ambiental da Coordenação 
Regional da Funasa em Alagoas – Core/AL.

4. Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento e solução dos pontos vulneráveis detectados para acompanhamento de obras, no 
âmbito da Coordenação Regional da Funasa em Alagoas – Core/AL.

5. 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.

TC 56
Nº PRODUTO

1 1. Documento técnico contendo sistematização do matriciamento do eixo prioritário número 1 (um) do Mais Saúde, a saber: Promoção da Saúde e 
Intersetorialidade nas diversas áreas técnicas do Ministério da Saúde.

2. Documento técnico contendo a descritivo em planilha de matriciamento dos avanços e desafios das prioridades da Política Nacional de 
Promoção da Saúde-PNPS, ações propostas e realizadas durante o período de 2006-2009

3. Documento técnico contendo a descrição das atividades para execução da ação prioritária “Elaborar, consolidar e implementar a Política 
Nacional de Promoção da Saúde-PNPS” que compõe o instrumento de Gestão Plano Plurianual (PPA) da Coordenação de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis para 2010.

4. Documento técnico contendo a descrição das atividades relacionadas à gestão da VigilÂncia das Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT 
para compor o instrumento de Gestão Plano Plurianual (PPA) da Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis para 2010.

5. Documento técnico contendo a descrição das atividades relacionadas à gestão da Vigilância de ViolÊncias e Acidentes para compor o 
instrumento de Gestão Plano Plurianual (PPA) da Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis para 2010.

6. Documento técnico contendo proposta de realização de II Seminário sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde-PNSPS, abrangendo a 
proposta estrutural e logística a ser firmada pela Secretaria de Vigilância em Saúde-SVS.

2 1. Relatório técnico contendo estudos de séries históricas – definição de melhor modelo segundo o tempo (ano, mês, semana) e espaçõ (país, 
estado, município), para os indicadores de resultados (propostos nos programas de mortalidade materna, mortalidade infantil) e indicadores de 
processo (incidências de cinco doenças de notificação compulsória mais relevantes no Brasil.

2. Relatório técnico contendo estudo de modelos de alerta epidemiológico (tempo ou espalo ou tempo/espaço) a partir dos indicadores de 
resultados e de processo proposto.

3. Relatório técnico contendo processo e scripts para automatização das fazes de prospecção, armazenamento e autput (estatístico e gráfico) em 
ambiente web, utilizando os softwares “R”, php e Postgres (SQL ou GIS).
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3 1. Documento técnico contendo a análise sobre os eventos relacionados ao trabalho entre os atendimentos de emergência por acidentes e violências 
com base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, edições 2006 e 2007.

2. Documento técnico contendo a análise sobre os acidentes de transporte entre os atendimentos de emergência por acidentes com base nos 
dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Emergência, edições 2006 e 2007.

3. Documento técnico contendo o plano de análise dos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e 
Emergência, edição 2009.

4. Documento técnico contendo a análise do perfil de atendimentos de emergência por acidentes (quedas, queimaduras, outros acidentes) com 
base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, edição 2009.

5. Documento técnico contendo a análise do perfil de atendimento de emergência por violências (agressões, maus-tratos e outras violências 
interpessoais e autoprovocadas) com base nos dados coletados na Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e 
Emergência, edição 2009.

6. Documento técnico contendo a síntese do perfil de atendimentos de emergência por acidentes e violências com base nos dados coletados na 
Pesquisa sobre Violências e Acidentes em Unidades de Urgência e Emergência, edições 2006. 2007 e 2009. 

4 1. Documento técnico contendo a minuta da cartilha introdutória de Promoção da Saúde para o Programa Saúde na Escola. 

2. Documento técnico contendo versão final da cartilha introdutória de Promoção da Saúde para o Programa Saúde na Escola. 

3. Documento técnico contendo a proposta consolidada de material educativo do componente de promoção da saúde no âmbito do Programa 
Saúde na Escola. 

4. Documento técnico contendo a versão final de material educativo do componente de promoção da saúde no âmbito do Programa Saúde na 
Escola. 

5. Documento técnico contendo a minuta de material educativo dirigido às equipes de saúde da família para abordagem de situações de violência 
na perspectiva da promoção da saúde. 

6. Documento técnico contendo a versão final de material educativo dirigido às equipes de saúde da família para abordagem de situações de 
violência na perspectiva da promoção da saúde.

5 1. Documento técnico contendo a proposta metodológica de oficina as 16 capitais que receberam repasse financeiro do Ministério da Saúde para a 
continuidade e sustentabilidade das ações do Projeto de Redução da Mortalidade por Acidentes de Trânsito.

2. Documento técnico contendo a proposta de Portaria para repasse de recursos financeiros para as capitais que realizarão a Vigilância de 
Violências e Acidentes – Viva – no componente de Vigilância Sentinela nas Unidades de Urgência/Emergência selecionadas. 

3. Elaborar documento técnico contendo a proposta de Programação Anual de Trabalho da Área Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e 
Acidentes para o ano de 2009

4. Elaborar documento técnico contendo as propostas de projetos para convênios 2009 e a análise da aprovação dos mesmos por meio do 
Programa 1444 – Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos e Ação 6170 – Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças.

5. Documento Técnico contendo proposta preliminar de questionário de linha de base para monitoramento e avaliação do Projeto de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito em 15 capitais brasileiras e no Distrito Federal. 

6. Documento técnico contendo relatório com os resultados do monitoramento e avaliação do Projeto de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes de Trânsito feito junto às 15 capitais brasileiras e o Distrito Federal, do ano de 2009.

6 1. Documento técnico contendo a proposta metodológica do curso de Vigilância de Violências e Acidentes-Viva – referente ao componente de 
vigilância contínua (Viva Sinan Net). 

2. Documento técnico contendo dicionário de dados da ficha de notificação/investigação de violência doméstica,sexual e outras violências no 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação Sinan/Net da Secretaria de Vigilância em Saúde. 

3. Documento técnico contendo proposta de manual de treinamento para operação do módulo de violência doméstica, sexual e outras violências 
no Sistema Nacional de Agravos de Notificação Sinan/Net da Secretaria de Vigilância em Saúde. 

4. Documento técnico contendo proposta de roteiro para análise do banco de dados do módulo de violência doméstica, sexual e outras violências 
no Sistema Nacional de Agravos de Notificação Sinan/Net da Secretaria de Vigilância em Saúde. 

5. Documento técnico contendo a análise de dados de banco de dados Viva – Vigilância de Violências e Acidentes – EpiInfo no periodo de 01 de 
agosto de 2007 a 31 de dezembro de 2007. 

6. Documento técnico contendo análise de dados do banco de dados Viva – Vigilância de Violências e Acidentes – EpiInfo no período de 01 de 
janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008.

7 1. Documento técnico contendo Análise do Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – 
sobre os indicadores de sedentarismo e tabagismo dos anos de 2006. 2007 e 2008 para integrar a publicação técnica da

2. Documento técnico contendo Plano de Análise da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – Pense em 2009. abrangendo todos os fatores de 
risco e proteção avaliados pelo inquérito.

3. Documento técnico contendo Análise da implementação das áreas de Doenças Crônicas Não Transmissíveis em todos os estados brasileiros e 
Distrito Federal, referente ao ano de 2008.

4. Documento técnico contendo Análise da implementação das áreas de Doenças Crônicas Não Transmissíveis em todas as capitais dos estados 
brasileiros, referente ao ano de 2008.

5. Documento técnico contendo Relatório de Mortes Evitáveis no Brasil para população de 5 a 74 anos, referente ao período de 2000 a 2006.

6. Documento técnico contendo Relatório de Mortes Evitáveis no Distrito Federal para população infantil de menores de um ano de vida, referente 
ao período de 2000 a 2006.
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8 1. Documento técnico contendo dados sobre o padrão alimentar da população avaliada pelo Vigitel em 2006. 

2. Documento técnico contendo dados sobre a avaliação do estado nutricional de idosos avaliados pelo Vigitel em 2007. 

3. Documento técnico contendo descrição da população SUS – dependente e da população usuária de saúde complementar referente ao Vigitel – 
2008. 

4. Documento técnico contendo estudo comparativo entre inquérito por telefone fixo (Vigitel) e por telefone celular regerente ao Vigitel 2008. 

5. Documento técnico contendo metodologia para estudo comparativo entre inquérito por telefone fixo (Vigitel) e inquérito face a face referente ao 
Vigitel 2008. 

6. Documento técnico contendo proposta de indicador de saúde, para doenças crônicas não transmissíveis, construído a partir dos indicadores 
avaliados pelo Vigitel nos anos de 2006. 2007 e 2008.

9 1. Documento Técnico contendo análise das iniciativas do Mais Saúde do ano de 2008, relacionadas a Promoção de Saúde sob a responsabilidade 
do DASIS, que estão vinculadas com a estrutura de programas e ações do Plano plurianu-IPPA, no Sistema de Informações

2. Documento técnico contendo relatório descritivo das atividades, programas e ações referentes Plano Anual de Trabalho – PAT do ano de 2009 
do Departamento de Anáise da Situação de Saúde – Dasis/SVS/MS. 

3. Documento técnico contendo análise dos indicadores de saúde contidos no Mais Saúde, referente a Promoção de Saúde, que estão sob 
acompanhamento do Departamento de Análise de Situação de Saúde – Dasis, referentes ao 1° semestre de 2009. 

4. Documento técnico contendo relatório descritivo do processo de pactuação no Pacto Mais Saúde dos indicadores relacionados à Promoção de 
Saúde (exercício 2009) sob a responsabilidade do Dasis/SVS/MS. 

5. Documento técnico contendo análise dos indicadores, relacionadas à Promoção de Saúde sob a responsabilidade do DASIS, no Sistema de 
Informações de Planejamento do Plano do Ministério da Saúde (PLANSUS). referente ao ano de 2009. 

6. Documento Técnico contendo análise dos indicadores de saúde, relacionadas à Promoção de Saúde sob a responsabilidade do DASIS, dos 
programas e ações do Plano Plurianual-PPA do Ministério da Saúde e que permite o acompanhamento da sua execução com fins ger

10 1. Documento Técnico contendo proposta de artigo sobre violências contra crianças e adolescentes como subsídio para capacitações do Programa 
Saúde na Escola – PSE. 

2. Documento técnico contendo proposta preliminar de questionário para monitoramento e avaliação dos Núcleos de Prevenção das Violências e 
Promoção da Saúde a ser aplicado junto às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde eo Distrito Federal. 

3. 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.

4. Documento Técnico contendo proposta de artigo sobre o monitoramento e avaliação feito junto aos Núcleos de Prevenção de Violências e 
Promoção da Saúde das Secretarias Municipais de Saúde através dos editais n° 03. de 11 de setembro de 2006 e n° 01 de 14 

5. Documento Técnico contendo proposta de artigo sobre monitoramento e avaliação junto aos Núcleos Acadêmicos e de Organizações Não 
Governamentais de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde (PT n° 936/2004). 

6. Documento Técnico contendo proposta final de questionário para monitoramento e avaliação dos Núcleos de Prevenção das Violências e 
Promoção da Saúde a ser aplicado junto às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e o Distrito Federal.

11 1. Documento técnico contendo a proposta do Plano Nacional de Atividade Física. 

2. Documento técnico contendo a análise dos Indicadores da Obtenção das Metas de Atividade Física do Pacto de Gestão no ano de 2008. O 
indicador é: Indicador de processo = capacidade instalada de execução de ações de atividades físicas nos serviços de saúde.

3. Documento técnico contendo texto didático-interativo, na linguagem e estrutura de cartilha, para compor o material técnico instrutivo do Nasf 
para instrumentalização da atuação do profissional de Educação Física nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

4. Documento técnico contendo o projeto de realização do III Curso de Avaliação em Iniciativas de Atividade Física para a Rede Nacional de 
Promoção da Saúde. 

5. Documento técnico contendo a análise dos questionários de avaliação III Curso de Avaliação em Iniciativas de Atividade Física para a Rede 
Nacional de Promoção da Saúde. 

6. Documento técnico contendo análise do conceito de Promoção da Saúde no âmbito dos documentos oficiais do Ministério da Saúde para 
subsidiar a reorganização do caderno da Política Nacional de Promoção da Saúde e a construção de conceitos estruturantes.

12 1. Relatório contendo proposta de unificação dos dicionários de variáveis referentes ao Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco ou Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) dos anos de 2006, 2007 e 2008. 

2. Documento técnico contendo relatório sobre estudo de associação entre excesso de peso e hábito de fumar em adultos utilizando o Sistema de 
Monitoramento de Fatores de Risco ou Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel). 

3. 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). 

4. Relatório contendo revisão bibliográfica sobre asma e análise exploratória dos dados do Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco ou 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel). 

5. 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). 

6. Documento técnico contendo relatório sobre avaliação do desempenho do Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco ou Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) no ano de 2009. 
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13 1. Documento técnico contendo a proposta de manual de instrução para o treinamento centralizado para os coordenadores estaduais para a 
Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares – PeNSE, abrangendo apresentação da pesquisa, definição da equipe de trabalho, 

2. Documento téorico contendo proposta de treinamento dos pesquisadores de campo para atuarem na coleta de dados da Pesquisa Nacional de 
Saúde dos Escolares – PeNSE, 2009, abrangendo conteúdo programático, estrutural e teórico, método de trabalho.

3. Documento técnico contendo a proposta de oficina lançamento da Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares, 2009, abrangendo conteúdo 
programático, estrutural e teórico, método de trabalho e a definição da agenda e logística a ser firmada pela SVS.

4. Documento técnico contendo descrição da coleta de dados da Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares – PeNSE 2009, a ser realizado nas 27 
capitais do Brasil, incluindo análise dos relatórios de campo da pesquisa e análise de indicadores de monitoramento.

5. Documento técnico contendo a revisão de literatura e demais documentos publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil e outros países sobre 
fatores de riscos como obesidade, tabagismo, diabetes, hipertensão, uso de álcool e outras drogas em adolescentes.

6. Documento técnico contendo a revisão de literatura sobre violência entre adolescentes, com fins de subsidiar as ações de Promoção da Saúde e 
das ações de Vigilância de causas externas entre escolares no país.

14 1. Documento contendo a revisão dos inquéritos de violência nas Américas. Oferecendo dados para a produção de instrumentos para intervenções 
e busca de formulação de novas políticas de saúde. Essa revisão compreende o período de 2002 a 2007.

2. Documento contendo estudo de revisão de literatura internacional de fatores de risco de doenças e agravos não transmissíveis para Jovens. 

3. Documento contendo estudo de revisão de literatura internacional de fatores de risco de doenças e agravos não transmissíveis em usuários com 
e sem Plano de Saúde. 

4. Documento contendo estudo de revisão do câncer em crianças. Essa revisão compreende o período de 2002 a 2007 incluindo estudos da 
América Latina, os Estados Unidos e o Canadá.

5. Documento contendo estudo de revisão de literatura internacional de fatores de risco de asma em relação ao inquérito do BRFSS – Behavior 
Risk Factor Survey System (Sistema de Pesquisa de Fatores de Risco Comportamentais), nos últimos 5 anos. Oferecendo d

6. Documento contendo estudo de revisão de literatura internacional sobre pesquisa em diabetes, nos últimos 5 anos. Oferecendo dados para a 
produção de instrumentos para intervenção e busca de formulação de novas políticas de Saúde.

15 1. Documento técnico contendo a versão final (revisão do texto produzido pelos autores, elaboração da apresentação e da instrução do Anais, 
organização dos capítulos) da publicação: Anais do II Seminário Nacional de Doenças e Agravos Não Transmissíveis.

2. Documento técnico contendo o mapa do Sítio da Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. O Mapa deve conter a estrutura 
organizativa dos conteúdos do sítios. 

3. Documento técnico que apresente os conteúdos que devem integrar o Sítio da Coordenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Os 
conteúdos referem-se a fontes de informação técnicas, científicas.

4. Documento técnico contendo a proposta de criação de área temática da Promoção da Saúde no âmbito da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS/
MS). A proposta deve conter fontes de informação técnicas, científicas.

5. Elaborar documento técnico contendo a proposta de publicação do número temático da revista: Painel de indicadores do SUS – nº temático de 
Promoção da Saúde. 

6. Elaborar documento técnico contendo a proposta de publicação do número temático da revista: Cadernos de Atenção Básica com o tema da 
Promoção da Saúde e voltados aos profissionais – “Vigilância em Saúde e Promoção da Saúde”. 

16 1. Documento técnico contendo a prosposta de realização de Workshop Internacional do Projeto Urban Heart e o I Encontro Nacional de Redes de 
Municípios Saudáveis, abrangendo conteúdo programático, estrutural e téorico, método de trabalho (teórico-prático) e 

2. Documento técnico contendo a prosposta de realização do Plano Nacional de Atividade Física e comemoração do Dia Mundial de Atividade 
Física, abrangendo conteúdo programático, estrutural e teórico, método de trabalho (teórico-prático).

3. Documento técnico contendo versão preliminar da publicação do expediente “Boas Práticas em Promoção da Atividae Física na Rede Nacional 
de Promoção da Saúde financiada pelo MS; abrancendo aspectos técnicos/teóricos/científicos.

4. Documento técnico contendo a Análise dos Indicadores vinculados à Atividade Física produzidas pelo Vigitel, no exercício de 2006; descrevendo 
os dispositivos aplicados, indicadores monitorados, resultados esperados.

5. Documento técnico contendo a Análise dos Indicadores vinculados à Atividade Física produzidas pelo Vigitel, no exercício de 2007; descrevendo 
os dispositivos aplicados, indicadores monitorados, resultados esperados.

6. Documento técnico contendo a Análise dos Indicadores vinculados à Atividade Física produzidas pelo Vigitel, no exercício de 2008; descrevendo 
os dispositivos aplicados, indicadores monitorados, resultados esperados.
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1 1. Elaborar documento técnico contendo os conceitos, critérios, metodologia e dados requeridos para documentar a interrupção da transmissão 
endêmica do vírus da rubéola e sarampo no Brasil.

2. Elaborar documento técnico contendo Plano de Ação, para Certificação, a ser desenvolvido pela vigilância epidemiológica das Doenças 
Exantemáticas nos estados no período de 2009 a 2010, com vistas à eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita no país.

2 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação do banco de dados das gestantes vacinadas inadvertidamente contra a rubéola (GVI) durante 
a Campanha de Vacinação em 2008, no estado do Rio Grande do Norte.

2. Elaborar documento técnico contendo a avaliação do impacto da vacinação contra a rubéola para a faixa etária de 19 a 39 anos de idade após a 
Campanha de Vacinação contra a Rubéola no Estado do Rio Grande do Norte.

3. Elaborar documento técnico contendo a avaliação dos casos suspeitos de rubéola entre 2007 e 2008, no Estado do Rio Grande do Norte.

3 1. Elaborar documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação 
técnica que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina Tríplice Bacteriana (DTP) e Vacina Dupla Infantil, no âmbito do 
Ministério da Saúde.

2. Elaborar documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação 
técnica que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Soro Antidiftérico e Soro Antibotulínico, no âmbito do Ministério da Saúde.

3. Elaborar documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação 
técnica que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina Anti-rábica Canina (Nacional) e Soro Antiescorpiônico, no âmbito do 
Ministério da Saúde.

4 1.  Elaborar documento técnico contendo alterações da metodologia a ser adotada na análise do processo de aquisição de seringas e agulhas para 
o Programa Nacional de Imunizações- PNI, envolvendo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde.

2. Elaborar documento técnico contendo análise da série histórica de distribuição da vacina rotavírus, apontando o comportamento a partir da sua 
implantação no calendário básico da criança até o ano 2008.

3. Elaborar documento técnico contendo análise comparativa da distribuição das vacinas do calendário básico da criança, considerando a 
solicitação anual do estado e a distribuição realizada pelo Ministério da Saúde no ano de 2008.

5 1. Documento técnico contendo fases do planejamento das novas ferramentas a serem inseridas no Sistema de Informação de Insumos 
Estratégicos – SIES, com finalidade de implementação deste Sistema nas 27 unidades federadas e na Central de Armazenagem e Distribuição de 
Imunobiológicos – Cenadi. 

2. Documento técnico contendo relatório sobre a transferência de tecnologia do atual Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica dos 
Eventos Adversos Pós-vacinação – SI-EAPV para o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan. 

6 1. Elaborar documento técnico contendo proposta do Procedimento Operacional Padrão- POP para as Centrais Estaduais e Regionais de Rede de 
Frio.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta do Procedimento Operacional Padrão- POP para a preparação de transporte de imunobiológicos.

7 1. Documento técnico contendo avaliação dos indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica do sarampo e rubéola, tais como o indicador 
de investigação e coleta oportuna dos casos entre outros no Estado do Acre, com vistas à interrupção da transmissão endêmica do vírus da 
rubéola e sarampo.

8 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica do sarampo e rubéola que estão 
no PACTO (Investigar oportunamente todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no estado de Santa Catarina) e PAVS_2008 (Investigar 
laboratorialmente todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no estado de Santa Catarina) com vistas à interrupção da transmissão 
endêmica do vírus da rubéola e sarampo.

2. Elaborar documento técnico contendo a elaboração do Plano de Ação para Certificação a ser desenvolvido pela vigilância epidemiológica das 
Doenças Exantemáticas no estado de Santa Catarina no período de 2009 e 2010.

9 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação da cobertura da imprensa, local e nacional, da Campanha de Vacinação do Idoso, buscando 
uma comparação entre as coberturas em cada estado e as notícias veiculadas em cada estado, quantitativa e qualitativamente.

2. Elaborar documento técnico contendo a avaliação da cobertura da imprensa, local e nacional, das duas etapas da Campanha de Vacinação 
contra a Pólio, com enfoque nos estados com menores coberturas, buscando apontar estratégias de comunicação para estes locais que objetivem 
uma maior cobertura vacinal nos próximos anos.

10 1. Elaborar documento técnico contendo Relatório das Oficinas de Sensibilização de Gestores na Iniciativa Hospital Amigo da Criança e no Método 
Canguru, realizadas em 2009.

11 1. Elaborar documento técnico contendo a avaliação das atividades relacionadas à vacinação da criança do Plano Anual de Trabalho – PAT – 2009.

2. Elaborar documento técnico contendo a avaliação das atividades relacionadas à vacinação do adolescente do Plano Anual de Trabalho – PAT – 
2009.

12 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação das etapas precursoras para a Realização da Campanha de Vacinação contra Influenza 2009.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos procedimentos referentes à organização e planejamento da Realização da Campanha de 
Vacinação contra Influenza 2009.

13 1. Elaborar documento técnico contendo o procedimento operacional padrão para emissão de passagens pela fonte de recurso do Tesouro referente 
ao ano de 2009, na CGPNI- Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização.
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14 1. Elaborar documento técnico contendo as variáveis utilizadas para construção do cálculo e estimativa do quantitativo da aquisição de 
imunobiológicos para o ano 2010, das vacinas DTP e Hepatite B.

15 1. Elaborar documento técnico contendo análise do levantamento dos convênios da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações no 
período de 2005 a 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos novos convênios que serão firmados pela Coordenação Geral do Programa Nacional de 
Imunizações para 2009 e 2010 e os procedimentos a ser observados pelos estados baseados nas normas relativas às transferências de recursos 
da União mediante convênios dispostos na Portaria Interministerial nº 127.

16 1. Elaborar documento técnico contendo o estudo de série histórica no período de 2003 a 2009 da vacina DTP e Tetravalente (DTP+Hib) para as 
cinco doses do esquema vacinal, registradas e apuradas por idade e tipo de dose aplicada no grupamento de menores de sete anos, objetivando 
o conhecimento do total de crianças suscetíveis à difteria, tétano, coqueluche e doenças por hemófilus.

2. Elaborar documento técnico contendo o desenvolvimento do estudo sobre dados de doses aplicadas da tríplice viral e dupla viral em crianças 
menores de 7 anos no período de 2005 a 2009 para subsidiar a campanha de seguimento do ano 2010.

17 1. Elaborar documento técnico contendo proposta metodológica a ser adotada com a finalidade de instrumentalizar técnicos envolvidos com 
as atividades de vacinação das secretarias estaduais e municipais e do nível nacional, contendo os fundamentos técnicos e operacionais 
do processo de instrumentalização, as estratégias de abordagem por meio de oficinas de trabalho, o cronograma das oficinas, textos base, 
instrumentos e proposta de acompanhamento e avaliação do processo de implantação.

2. Elaborar documento técnico contendo os resultados da primeira oficina sobre metodologia de vigilância das coberturas de vacinação, a 
realizar-se no mês de maio/2009 e avaliação relativa à programação prevista e realizada, aos participantes, ao processo metodológico 
utilizado, o nível de aprendizagem e apreensão da metodologia de vigilância de cobertura por parte dos participantes. Deverá conter também 
nova proposta de oficina tomando como referência os resultados e as proposições de reformulação e adequações decorrentes da experiência 
vivenciada.

3. Elaborar documento técnico contendo os resultados da totalidade de oficinas realizadas sobre metodologia de vigilância das coberturas 
de vacinação (programação prevista e realizada, participantes, avaliação dos participantes) e proposta de monitoramento do processo de 
implantação/implementação dessa metodologia pelos estados, bem como o resultado da identificação, a partir de avaliações feitas nas oficinas, 
de necessidades de cooperação técnica por parte da CGPNI, junto a estados com dificuldades e municípios de grande porte.

18 1. Documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação técnica que 
nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina contra Febre Tifóide e Vacina Meningocócica conjugada do grupo C – (Proteína 
Diftérica CRM197). 

2. Documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação técnica que 
nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina Pentavalente (vacina combinada contra difteria-tétano-pertussis, hepatite B – r 
DNA e Haemophilus influenzae tipo b) e Vacina Contra hepatite A. 

3. Documento técnico contendo os dados necessários para elaboração dos Termos de Referência, bem como a Justificativa/Motivação técnica 
que nortearão as aquisições dos seguintes Imunobiológicos: Vacina contra Pneumococo 23 Valente e Vacina Embrião de Galinha Contra Raiva 
Humana. 

19 1. Documento técnico contendo a investigação de casos notificados de Rubéola que foram descartados para dengue, no município de Valença/RJ, 
com vistas ao processo de certificação da eliminação da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita no Brasil, no período de 2009. 

20 1. Elaborar documento técnico contendo avaliação dos indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica do sarampo e rubéola que estão no 
Pacto (Investigar oportunamente todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no estado do PI) e PAVS_2008 (Investigar laboratorialmente 
todos os casos suspeitos de sarampo e rubéola no estado do PI) com vistas à interrupção da transmissão endêmica do vírus da rubéola e 
sarampo.

2. Elaborar documento técnico contendo Plano de Ação para Certificação a ser desenvolvido pela Vigilância Epidemiológica das Doenças 
Exantemáticas no estado do PI, no período de 2009 a 2010.

TC 38 
Nº PRODUTO

1 1. Documento técnico contendo um estudo de cobertura e de qualidade da atenção à saúde da mulher e da criança através da análise de 
indicadores a serem construídos a partir dos dados do Siasi e das informações coletadas pelos DSEI.

2. Documento técnico contendo uma análise da qualidade das informações do módulo de imunização do Siasi, com ênfase nas informações de 
cobertura vacinal, a partir da comparação dos dados informados na rotina pelos Dsei da Região Nordeste e aqueles alimentados na base de 
dados do sistema de informação. 

2 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de projeto de apoio às políticas nacionais e ações locais em prol da melhoria da Segurança 
Alimentar e Nutricional de crianças indígenas nas regiões de Dourados (MS) e Alto Rio Solimões (AM), Brasil.

3 1. Documento técnico contendo planejamento e organização de oficina de trabalho com representantes dos Dsei, para implantação da vigilância 
alimentar e nutricional, incluindo relatório de avaliação crítica da oficina, bem como relação dos profissionais capacitados.
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4 1. Documento técnico contendo relatório de levantamento e análise dos recursos humanos que atuam nas ações de saúde bucal nos DSEI, 
contemplando aspectos como: perfil profissional, distribuição geográfica, forma de contratação (vínculo), tempo de trabalho com populações 
indígenas e salários por Dsei, distribuídos e analisados por distrito e macrorregiões, bem como proposta de parâmetro para definição da 
necessidade real de profissionais por Dsei. 

2. Documento técnico contendo o levantamento e análise da capacidade instalada (estruturas e equipamentos existente), destinados à realização 
das ações de saúde bucal, distribuídos e analisados por DSEI e macrorregiões, demanda reprimida por estruturação, bem como proposta de 
parâmetros para definição de investimento.

3. Documento técnico contendo proposta de padronização dos insumos destinados à execução das ações de saúde bucal, contemplando as 
especificações técnicas, parâmetros para quantificação e guia de orientação aos DSEI e Core contemplando aspectos da seleção, programação, 
aquisição, armazenamento e distribuição.

5 1. Documento técnico contendo diagnóstico da sistemática de armazenamento e controle de estoque de medicamentos na Core-AM. 

2. Documento técnico contendo fluxo de distribuição de medicamentos para os DSEI, no âmbito de CORE-AM. 

3. Documento técnico contendo levantamento das condições de armazenamento e distribuição de medicamentos nos DSEI, no âmbito da Core-AM, 
com propostas de adequação/soluções. 

6 1. Elaborar documento técnico contendo o resultado do desenvolvimento e implementação das páginas de acesso público Introdução, Publicações, 
Links, Políticas Públicas, Criação de Ambientes Favoráveis do Módulo de Promoção da Alimentação Saudável, do Portal da Alimentação e 
Nutrição do MS, de acordo com os padrões atualmente adotados.

7 1. Elaborar documento técnico contendo análise das informações sobre malária em áreas indígenas, comparando os casos notificados no Sivep- 
Malária e no Sistema de Informação de Saúde Indígena, nos anos de 2008 e 2009.

8 1. Elaborar documento técnico contendo orientações para a investigação de óbito infantil e fetal, pelas Comissões Distritais instituídas pela Portaria 
número 883/Funasa, de 08/08/2008.

2. Elaborar documento técnico contendo orientações e diretrizes para a realização das ações de atenção à saúde da criança indígena, baseadas em 
linhas de cuidado.

9 1. Elaborar documento contendo relatório técnico de avaliação dos registros de doses aplicadas e das coberturas vacinais acumuladas contra 
hepatite B na população de 1 a 19 anos e de 11 a 19 anos de idade, apontando municípios com baixas coberturas (<80%), inconsistências 
em relação ao registro de doses e valores aberrantes (>120%) com base os parâmetros estabelecidos pelo PNI para as coberturas vacinais 
adequadas (maior ou igual 95%) e as estimativas populacionais para esses grupos etários. Ano de referência 2008. 

2. Elaborar documento contendo relatório técnico de avaliação dos registros de doses aplicadas e das coberturas vacinais na população geral e < 
de um ano de idade para a vacina contra a febre amarela, identificando inconsistências em relação ao registro de doses e valores aberrantes 
(>120%) tendo com base os parâmetros estabelecidos pelo PNI para as coberturas vacinais adequadas (100%) e as estimativas populacionais 
para esses grupos etários. Ano de referência 2008.

10 1. Elaborar documento técnico contendo levantamento dos instrumentos de registro das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Dant) existentes 
nos Dseis e proposta de padronização.

11 1. Elaborar documento técnico contendo propostas de diretrizes para a atenção integral à saúde materno-infantil no contexto intercultural, com 
ênfase no pré-natal, parto e pós-parto.

2. Elaborar documento técnico contendo propostas de diretrizes para a abordagem integral da saúde reprodutiva no contexto intelectual, com 
ênfase no planejamento familiar, violência, prevenção de câncer cérvico-uterino e de mama.

12 1. Documento técnico contendo um estudo de cobertura e de qualidade da atenção à saúde da mulher e da criança através da análise de 
indicadores a serem construídos a partir dos dados do Siasi e das informações coletadas pelos Dsei.

2. Documento técnico contendo uma análise da qualidade das informações do módulo de imunização do Siasi, com ênfase nas informações de 
cobertura vacinal, a partir da comparação dos dados informados na rotina pelos Dsei da Região Nordeste e aqueles alimentados na base de 
dados do sistema de informação. 

TC 43
Nº PRODUTO

1 2. Documento contendo análise e avaliação do Plano Operativo do Distrito Federal, visando à ampliação do número de equipes de saúde 
qualificadas à Política de Atenção à Saúde à População Penitenciária.

2 5. Documento técnico contendo informações, análise, avaliação da implementação da Rede Estadual de Saúde da Pessoa com Deficiência Física no 
SUS – resultados da implantação da Rede.

6. Documento técnico com material informativo relacionado à Atenção Básica no SUS, contendo informações da Política Nacional de Saúde da 
Pessoa com Deficiência, e orientação quanto a: Acolhimento, Atenção, Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Deficiência Mental, Deficiência 
Física, Múltiplas Deficiências, referência e contrarreferência com as Redes Estaduais de Serviços de Reabilitação e Legislação Básica.

3 3. Documento técnico sobre a experiência do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator – PAI-LI de GO. 

4. Documento técnico sobre a experiência do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental – PAI-PJ de MG. 

5. Documento analítico sobre os Relatórios Anuais de Gestão dos Estados e Municípios qualificados ao Plano Nacional de Saúde no Sistema 
Penitenciário das regiões Sudeste e Nordeste.

6. Documento analítico dos Relatórios Anuais de Gestão dos Estados e Municípios qualificados ao Plano Nacional de Saúde no Sistema 
Penitenciário das regiões Centro-Oeste e Norte.
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4 2. Relatório sobre a Iniciativa’ Hospitais Amigos da Criança’ (IHAC) desde a sua implantação até os dias atuais.

3. Relatório sobre o método Mãe Canguru desde a sua implantação, até os dias atuais, com critérios para prosseguimento e expansão do projeto, 
incluindo a capacitação de recursos humanos.

4. Apresentação da nova versão da caderneta saúde da criança, com introdução das curvas da OMS de 5 a 10 anos, de instrumento de 
desenvolvimento infantil, gráficos de índice de massa corporal e tópicos para screening de detecção de crianças portadoras de necessidades 
especiais (Síndrome de Down e Autismo).

5. Documento de análise sobre a situação das parteiras no Norte do Brasil, avaliando as principais necessidades e com sugestões para capacitação 
e assistência.

5 2. Documento técnico contendo análise dos Avanços dos Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil.

3. Documento técnico contendo análise dos Avanços da Humanização do Parto e Nascimento no Brasil.

4. Documento técnico contendo a Apresentação e a Competências das Áreas Técnicas do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da 
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DAPES/SAS/MS).

5. Documento técnico contendo Relatório de Gestão 2007 do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saúde (Dapes/SAS/MS).

6 3. Documento que sirva de subsídio para organizar o seminário da área de urologia visando o estabelecimento da Política de Saúde do Homem.
4. Documento que sirva de subsídio para organizar o seminário de pneumologia objetivando o estabelecimento da Política de Saúde do Homem. 

5. Documento que sirva de subsídio para organizar o seminário de cardiologia com o propósito de estabelecer a Política de saúde do Homem.
6. Documento que sirva de subsídio para organizar o seminário de gastroenterologia buscando o estabelecimento da Política de Saúde do Homem.

7 4. Relatório Técnico sobre a vacinação na população idosa 2008.

5. Documento Técnico sobre o perfil dos alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa que subsidiará a 
chamada publica para a seleção das vagas.

4. Relatório sobre o panorama atual da desinstitucionalização (Redução de Leitos, Residências Terapêuticas, Programa de Volta para Casa).

5. Relatório com os principais pontos debatidos no Seminário Nacional sobre o Programa de Volta para Casa, ocorrido em maio de 2007. 
6. Relatório com o perfil sócio-demográfico dos beneficiários do Programa de Volta para Casa.

8 4. Documento técnico contendo relato de experiências exitosas de serviços públicos de saúde que atendem a população com deficiência mental, 
objetivando fortalecer a implementação das Redes Públicas de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência Mental no Sistema Único de Saúde. 

5. Documento técnico contendo elaboração das diretrizes estratégicas para a promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de pessoas com 
deficiência, com ênfase nas mulheres, visando a elaboração e propostas de ações conjuntas com a área técnica de saúde da mulher, do 
adolescente e o Programa Nacional de DST/AIDS. 

6. Documento técnico com material informativo e acessível (folderes/cartilhas) relacionados à Saúde Sexual e Reprodutiva das Pessoas com 
Deficiência, contendo informações sobre promoção de saúde, prevenção das DST/AIDS e as vulnerabilidades das pessoas com deficiência em 
relação às DST/AIDS e DST/AIDS em pessoas com deficiência, visando propor estratégias de ações e o atendimento preventivo.

9 2. Documento técnico com as principais ações e atividades realizadas na área técnica da saúde do homem no período 2007-2008. 

3. Planejamento estratégico de um seminário sobre “Masculinidades e Equidade de Gênero” com as principais instituições públicas e privadas que 
desenvolvem ações de saúde dirigidas à população masculina. 

4. Documento analítico acerca do tema “Masculinidades e Paternidade” a partir das reflexões desenvolvidas por entidades da sociedade civil e 
universidades em âmbito nacional. 

5. Planejamento do material instrucional sobre “Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina” destinado aos agentes comunitários.
6. Planejamento do material instrucional sobre “Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina” destinado aos profissionais de nível superior da Estratégia 

da Saúde da Família.

10 2. Documento Técnico sobre o Prêmio Fernandes Figueira, terceira edição.

3. Documento técnico contendo o roteiro de vídeo sobre a Caderneta de Saúde da Criança. 

4. Documento técnico contendo relatório sobre o Prêmio Bibi Voguel, terceira edição.

5. Documento técnico contendo os resultados da II Pesquisa Nacional de Prevalência do Aleitamento Materno.
6. Produto: Documento técnico contendo o resgate histórico da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS).

11 4. Apresentação de documento analítico sobre a distribuição geográfica de implantação dos Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas – 
CAPSad, no Brasil entre 2003 a 2007. 

5. Análise do número de atendimentos realizados nos CAPSad, entre 2003 e 2007
6. Documento contendo Apresentação de resumo analítico sobre as ações de álcool e outras drogas da Coordenação de Saúde Mental, Álcool e 

outras Drogas no ano de 2008.

12 4. Documento Técnico sobre a Atenção à Saúde das Mulheres Trabalhadoras do Campo e da Cidade.

5. Documento Analítico sobre a Atenção à Saúde das Mulheres Negras e suas interfaces com o Trabalho.
6. Documento Analítico sobre as interfaces entre as Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador.
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13 2. Documento Técnico contendo Relatório Técnico sobre o funcionamento das Instituições de Longa Permanência.

3. Documento Técnico que descreve as modalidades de Atenção à Pessoa Idosa com intervenção simultânea – Ministério da Saúde e Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

4. Documento Técnico contendo levantamento do perfil das Instituições de Longa Permanência para Idosos da Região Norte.

5. Documento Técnico contendo informações sobre a atuação da Atenção Básica junto às Instituições de Longa Permanência para Idosos. ‘VI 
Produto: Documento analítico sobre a situação das Instituições de Longa Permanência em nosso país.

14 2. Documento-síntese sobre a atenção a usuário de crack no Brasil. 

3. Documento técnico contendo as discussões sobre a atenção a usuário de crack no Brasil. 

4. Documento analítico sobre as ações na área de saúde mental infanto- juvenil com foco no uso de drogas. 

5. Documento contendo informações sobre a rede de atenção a saúde mental infanto-juvenil com foco no uso de drogas.
6. Produto: Documento contendo as discussões em saúde-mental infanto-juvenil com foco nas medidas sócio educativas, com especial atenção a 

adolescentes em privação de liberdade.

15 1. Elaborar documento técnico contendo levantamento bibliográfico de experiências bem sucedidas, em países da América do Sul, sobre atenção às 
mulheres em situação de violência doméstica e sexual no âmbito da saúde. 

2. Elaborar documento técnico para avaliação dos serviços de saúde que atendem mulheres em situação de violência doméstica e sexual no Brasil.

3. Elaborar documento técnico contendo relatório de análise técnica dos serviços de saúde que atendem mulheres em situação de violência 
doméstica e sexual a partir do instrumento de avaliação, no Brasil.

4. Elaborar documento técnico contendo análise sobre a implantação das redes de atenção às mulheres em situação de violência na Região Centro- 
Oeste.

16 1. Relatório consolidado-analítico sobre a Consulta Regional em HIV/AIDS em Unidades Prisionais da América Latina e Caribe. 

2. Documento analítico sobre o Processo de Qualificação do Estado do Rio Grande do Sul à Política de Atenção à Saúde à População Penitenciária. 

3. Relatório Consolidado sobre a situação da realização do projeto de convênio “Saúde no Sistema Penitenciário: um vídeo etnográfico sobre saúde 
mental e justiça”. 

4. Documento de referência sobre diretrizes de projetos de capacitação, que envolvam os temas Saúde, Direitos Humanos e Violência no Sistema 
Penitenciário. 

17 2. Documento Técnico contendo a Análise da situação dos Convênios/Portaria, celebrados no ano de 2005, bem como o Consolidado desses 
investimentos relacionados especificamente ao Programa: Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações de Agravos, na ação: 
Serviços Extra-Hospitalares para Transtornos de Saúde Mental e decorrente do uso de Álcool e outras Drogas.

3. Documento Técnico contendo a Análise da situação dos Convênios/Portaria, celebrados no ano de 2005, bem como o Consolidado desses 
investimentos relacionados especificamente ao Programa: Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações de Agravos, na ação: 
Atenção à Saúde da Criança.

4. Documento Técnico contendo a Análise da situação dos Convênios/Portaria, celebrados no ano de 2005, bem como o Consolidado desses 
investimentos relacionados especificamente ao Programa: Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações de Agravos, na ação: 
Atenção à Saúde do Idoso.

5. Documento Técnico contendo a Análise da situação dos Convênios/Portaria, celebrados no ano de 2005, bem como o Consolidado desses 
investimentos relacionados especificamente ao Programa: Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações de Agravos, na ação: 
Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem. ‘Produto 6. Documento Técnico contendo a Análise da situação dos Convênios/Portaria, celebrados no 
ano de 2005, bem como o Consolidado desses investimentos relacionados especificamente ao Programa: Atenção Integral à Saúde da Mulher, na 
ação: Atenção à Saúde da Mulher.

18 2. Documento técnico contendo o resultado da pesquisa, bibliografia, dados levantados e informações tratadas, sobre os Avanços da Humanização 
do Parto e Nascimento no Brasil.

3. Documento técnico contendo o resultado da pesquisa, bibliografia, dados levantados e informações tratadas, sobre os Avanços dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos no Brasil.

4. Documento técnico contendo o resultado da pesquisa, bibliografia, dados levantados e informações tratadas, sobre o resgate histórico das áreas 
técnicas do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DAPES/SAS/MS).

19 3. Desenvolvimento e implementação do Módulo para preenchimento das informações da II Mostra de experiências exitosas em Nutrição

4. Desenvolvimento e implantação do módulo de geração de relatórios da II Mostra de experiências exitosas em Nutrição

20 4. Relatório contendo avaliação dos resultados da Política de Saúde da mulher na Região Sudeste no ano de 2006.

5. Relatório contendo avaliação dos resultados da Política de Saúde da mulher na Região Norte no ano de 2006.

6. Relatório contendo avaliação dos resultados da Política de Saúde da mulher na Região Sul no ano de 2006.

21 4. Edital de saúde mental para os Pontos de Cultura, entre Ministério da Saúde e Ministério da Cultura.

5. Relatório sobre as ações do Núcleo Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental – 2007/2008. 

22 4. Documento contendo as recomendações da VII Reunião do Fórum de Saúde Mental Infanto-juvenil. 

5. Documento descritivo sobre as ações de Saúde Mental na Atenção Básica através dos Nasf. 
6. Documento contendo levantamento dos Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) implantados com profissionais da Saúde Mental.
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23 4. Documento preliminar atualizado da Norma Técnica dos Aspectos Jurídicos do Atendimento às Vítimas de Violência Sexual – Perguntas e 
Respostas para Profissionais de Saúde.

5. Relatório parcial das atividades desenvolvidas pela estratégia Atenção Integral para Mulheres e Adolescentes em Situação de Violência 
Doméstica e Sexual.

24 5. Relatório analítico do grupo de consultores a elaboração de proposta para o Plano de Atenção à Saúde do Recém-Nascido. ‘6 – Relatórios 
analíticos elaborados e aprovados pela Área, um sobre a execução dos recursos financeiros e atividades executadas em 2008 e outro sobre a 
reunião nacional dos coordenadores estaduais de saúde da criança.

25 4. Documento analítico sobre a adesão dos estados ao Plano Integrado de Enfretamento da Feminização da AIDS e outras DST.

5. Documento contendo elaboração das diretrizes de atenção integral à saúde das mulheres transexuais.

26 4. Relatório analítico dos resultados da Política de Saúde do Idoso na Região Centro-Oeste, ano 2007.

5. Relatório analítico dos resultados da Política de Saúde do Idoso na Região Norte no ano 2007.

6. Relatório analítico dos resultados da Política de Saúde do Idoso no Brasil, ano 2007.

27 4. Documento Técnico contendo o Perfil dos idosos na faixa etária entre 60 a 70 anos, incapacitados em função de agravos relacionados ao 
trabalho.

5. Documento Técnico contendo o Perfil do tipo de incapacidade da população idosa em função dos agravos relacionados ao trabalho.

28
29 1. Elaborar documento técnico sobre as Visitas Intersetoriais de Monitoramento e Assessoria aos Estados da Federação qualificados ao Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário em 2004- Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco e Rio de Janeiro.

30 1. Elaborar documento contendo descrição técnica do envelhecimento populacional no Brasil e no Mundo.

2. Elaborar documento contendo descrição técnica da caderneta de saúde da pessoa idosa como um instrumento político.

3. Elaborar documento técnico contendo a avaliação da distribuição das cadernetas da pessoa idosa.

31 1. Elaborar documento técnico contendo atual situação dos Trabalhadores Portuários dos Órgãos Gestores de Mão-de-obra. 

32 1. Elaborar documento técnico contendo consolidado dos acordos realizados na Comissão de Saúde Sexual e Reprodutiva do Mercosul em 2006, 
no que tange à saúde sexual e reprodutiva.

33 1. Elaborar documento técnico contendo mapeamento nas regiões Norte e Centro-Oeste do atendimento/acompanhamento da pessoa com 
deficiência visual nas áreas da saúde e da educação. 

34 3. Elaborar documento técnico contendo análise e proposta para a Formação de Recursos Humanos e Gestão do Trabalho no SUS, vinculadas a 
redução da mortalidade infantil com foco na mortalidade neonatal na Amazônia Legal, e no Nordeste brasileiro.

35 1.  Elaborar documento técnico contendo metodologia para elaborar o Plano de Ação (2009-2011). Roteiro para Elaboração do Plano de Ações

2. Elaborar documento técnico contendo metodologia para elaborar o Plano de Ação (2009-2011). Matriz de Planejamento.

3. Elaborar documento técnico contendo metodologia para elaborar o Plano de Ação (2009-2011). Preliminar da Matriz de Planejamento.

36 1. Elaborar documento técnico contendo levantamento bibliográfico de experiências bem sucedidas sobre atenção obstétrica humanizada.

2. Elaborar documento técnico contendo instrumento para avaliar as maternidades que foram capacitadas nos Seminários de Atenção Obstétrica e 
Neonatal.

3. Elaborar documento técnico contendo Manual de Gestação de Alto Risco revisado.

37 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de revisão da publicação ‘’ Manual de Legislação em Saúde da Pessoa com Deficiência’’, para 
efetivação da 3ª Edição revista e atualizada.

2. Elaborar documento técnico contendo revisão de material para publicação de manual de apoio para gestores e profissionais do SUS- ‘’ Direitos 
Sexuais e Reprodutivos na Integralidade da Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência - Diretrizes e Operacionalização’’.

3. Elaborar documento técnico contendo análise da participação do Ministério da Saúde no Programa Interministerial Benefício de Prestação 
Continuada na Escola, e encaminhamentos para o planejamento de ações em saúde - artigo para publicação.

38 1. Elaborar documento técnico contendo proposta de projeto de lei de reprodução humana assistida.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de projeto de lei sobre os comitês de mortalidade materna e vigilância de óbito materno.

3. Elaborar documento técnico contendo relatório do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 2004 a 2007, no que tange os direitos sexuais 
e reprodutivos. 

39 1. Elaborar documento técnico contendo relatório sobre a mudança do modo de financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
realizada pela PT 2867/08.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta para um novo modo de financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a partir de 
critérios de qualidade de atenção.

3. Elaborar documento- síntese das reuniões do Grupo de Trabalho sobre Saúde Mental nos Hospitais Gerais.

40 4. Elaborar documento técnico contendo a Prevalência da Demência em Idosos Institucionalizados.

5. Elaborar documento técnico contendo o Levantamento das Internações Hospitalares por Demência no SUS.

6. Elaborar documento técnico contendo Perfil dos Idosos Portadores da Doença de Alzheimer.
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41 1. Elaborar documento contendo relatório técnico sobre a Reunião de Alto Nível sobre Drogas, organizada pelo Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime.

2. Elaborar Portaria relacionada à Seleção de Projetos de Redução de Danos financiada pelo Ministério da Saúde.

3. Elaborar documento técnico sobre estratégias de ampliação do acesso ao atendimento de dependentes de álcool e outras drogas no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

TC 53 – Sesab
Nº PRODUTO

1 1. Elaborar documento técnico de Fisioterapia como parte integrante da política estadual de Assistência Farmacêutica

2. Elaborar documento técnico contendo Relação Estadual de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS no Estado da Bahia e do Memento 
Terapêutico Fitoterápico.

2 1. Elaborar documento técnico contendo Relatório de Avaliação Preliminar da Execução da Cooperação OPAS/Sesab, considerando Plano de 
Trabalho do Acordo.

2. Elaborar documento técnico contendo Proposta de novo TCC e Proposta Metodológica de Oficina para Avaliação do TCC, com acompanhamento 
do evento e sumário executivo.

3 1. Elaborar documento técnico contendo Portfólio dos Fluxos Técnicos e Administrativos do TC 53 e do Acordo de Cooperação Técnica OPAS/MS/
Sesab.

2. Elaborar documento-proposta do 2º TA ao TC 53, conforme Marco Lógico; e Metodologia de Acompanhamento de Indicadores de Resultado para 
o TC 53 e de atividades para o Acordo de Cooperação.

4 1. Elaborar documento contendo Agenda Estratégica 2009/2010 no marco das FESP.

2. Elaborar documento contendo Marco Lógico da Agenda Estratégica para implementação da redução da Mortalidade Materno-Infantil.

5 1. Plano de Fortalecimento da Gestão Estadual do SUS.
2. Relatório de avaliação da aplicação da metodologia FESP – Funções Essenciais de Saúde Pública.

3. Documento técnico contendo proposta de compatibilização dos indicadores do Pacto e das FESP.



215

UNIDADE TÉCNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO

Unidade Técnica de Segurança Alimentar e Nutrição

TC 49
Nº PRODUTO

1 4. Documento Técnico contendo análise prospectiva e proposta de revisão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

2 5. Documento técnico contendo proposta de protocolo de alimentação e nutrição para subsidiar as ações dos agentes comunitários de saúde no 
surto do beribéri do Maranhão; 

6. Documento técnico contendo proposta de implantação do protocolo de alimentação e nutrição para subsidiar as ações dos agentes comunitários 
de saúde no surto do beribéri do Maranhão.

3 3. Desenvolvimento e implementação do Módulo para preenchimento das informações da II Mostra de experiências exitosas em Nutrição

4. Desenvolvimento e implantação do módulo de geração de relatórios da II Mostra de experiências exitosas em Nutrição

4 4. Documento técnico – Relatório da capacitação de Coordenadores Estaduais de Alimentação e Nutrição para implementação da metodologia de 
análise de Programas de Nutrição.

5. Documento técnico – Planejamento de ações para aperfeiçoamento do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, com base nos 
resultados da Pesquisa de Avaliação de Programas de Nutrição.

5 4. Documento técnico com receitas de preparações regionais modificadas nutricionalmente. Trata-se de documento técnico apresentando 8 (oito) 
receitas de preparações doces e salgadas, elaboradas com alimentos típicos de cada Região brasileira. As receitas serão levantadas e testadas 
em laboratório, sendo modificada a composição com relação aos nutrientes açúcar, sódio e gorduras. A proposta tem como objetivo oferecer 
subsídios à rotina profissional de agentes comunitários de saúde, durante a realização da III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família.

5. Documento técnico contendo proposta de Oficina Culinária para profissionais da atenção básica.

6 4. Documento de revisão bibliográfica sobre o tema “Saúde mental e gênero”.

5. Relatório “Saúde Mental em Dados VI”- sexto documento de uma série da Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, com 
dados e análise atualizada da cobertura e dos gastos da rede de atenção psicossocial. 

6. Relatório analítico sobre os avanços e impasses da gestão da rede de atenção à saúde mental no ano de 2008.

7 2. Documento analítico sobre o projeto “Prevenção e Assistência ao HIV/AIDS: Fortalecendo a cobertura dos serviços de saúde no sistema 
prisional”; 

3. Documento analítico sobre os Planos de Enfrentamento da Feminização da Epidemia do HIV/AIDS, nas regiões Sul e Sudeste, em relação às 
mulheres presas

4. Documento analítico sobre os Planos de Enfrentamento da Feminização da Epidemia do HIV/AIDS, na Região Nordeste, em relação às mulheres 
presas; 

5. Documento analítico sobre os Planos de Enfrentamento da Feminização da Epidemia do HIV/AIDS, na Região Centro-Oeste, em relação às 
mulheres presas. 

6. Documento analítico sobre os Planos de Enfrentamento da Feminização da Epidemia do HIV/AIDS, na Região Norte, em relação às mulheres 
presas.

8 3. Documento Técnico contendo análise das coberturas do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A do 1° semestre de 2008.

4. Documento Técnico contendo relatório das reuniões do Grupo de Trabalho instituído para reavaliar as condutas estabelecidas pelo Programa 
Nacional de Suplementação de Ferro, focado para a população infantil e gestante.

9 5. Documento técnico contendo a análise da execução dos eventos promovidos pelo Departamento de Atenção Básica/Coordenação-Geral da 
Política de Alimentação e Nutrição no 2º semestre de 2008, contendo plano geral da gestão financeira e logística dos eventos. 

6. Documento técnico contendo a análise da execução do IX Encontro Nacional da Rede de Nutrição no SUS contendo memorial dos trabalhos 
apresentados e plano geral da gestão financeira e logística dos eventos. 

10 5. Documento Técnico – Proposta de definição do conteúdo de capacitação sobre alimentação complementar voltada aos profissionais de saúde. 

6. Documento Técnico – Proposta de definição da metodologia de capacitação sobre alimentação complementar voltada aos profissionais de saúde.

11 3. Desenvolvimento e implementação do Módulo para preenchimento do Questionário sobre o Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde 
do Programa Bolsa-Família

4. Desenvolvimento e implantação do módulo de geração de relatórios do Questionário sobre o Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde 
do Programa Bolsa-Família

12 3. Páginas eletrônicas em PHP contendo formulário para consulta de acesso público ao Sistema de Cadastro de Gestores de Alimentação e Nutrição 
para pesquisa.

4. Páginas eletrônicas em PHP com informações sobre o 1º Seminário Internacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, versões 
em Português, Inglês e Espanhol.

13 5. Documento Técnico sobre fomento da implantação da qualificação do Agente Comunitário de Saúde pelas Escolas Técnicas do SUS em parceria 
com a Rede de Nutrição do SUS. 

6. Documento Técnico sobre proposta de realização de capacitação piloto dos Agentes Comunitários de Saúde em Alimentação e Nutrição pelas 
Escolas Técnicas do SUS. 

14 3. Documento Técnico contendo análises antropométricas de crianças (menores de 10) dos estados das regiões Sul e Centro-Oeste referente ao 
sistema informatizado da vigilância alimentar e nutricional no período de 2006 a 2007. 

4. Documento Técnico contendo análises antropométricas de crianças (menores de 10) dos estados da Região Sudeste referente ao sistema 
informatizado da vigilância alimentar e nutricional no período de 2006 a 2007. 
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15 1. Serviço de tradução do documento “School policy framework: implementation of the WHO Global Strategy on Diet Physical Activity and Health” 
inglês para português, o trabalho totaliza 132 laudas, prazo de entrega: 12 dias úteis.

16 5. Documento técnico contendo o projeto organizacional e logístico da oficina de trabalho para análise de programas de alimentação e nutrição. 

6. Documento técnico contendo o projeto organizacional e logístico da Pesquisa de Avaliação de Programas de Alimentação e Nutrição, nos 
municípios de Cabedelo/PB, Tibau do Sul/RN e Barra de São Miguel/AL.

17 4. Documento Técnico contendo relatório final da Mostra de Experiências Exitosas em Nutrição no Sistema Único de Saúde – SUS.

18 5. Atualização das metas no Sistema do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, referência 2008.

6. Reestruturação do Site e do Sistema do Programa Nacional de Suplementação de Ferro para linguagem de desenvolvimento PHP 5.

19 1. Elaborar documento técnico contendo proposta do projeto de “A Vacinação e o Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco para o 
Nordeste Setentrional em 2008/2009” para subsidiar as ações de imunizações nos estados definidos no projeto e para operacionalização na 
rede do Sistema Único de Saúde – SUS.

20 1. Elaborar documento técnico contendo criação e editoração da publicação da Atenção Básica: Livro de Fotos 15 anos Saúde da Família.

21 1. Elaborar documento técnico contendo a proposta geral de reformulação do portal da CGPAN prevendo diferenciações para população, 
profissionais de saúde e gestores da saúde, que contemplem aspectos da governança eletrônica e da transparência governamental.

22 1. Elaborar documento técnico contendo as evidências para a redução do teor de sódio nos alimentos industrializados e as ações prioritárias de 
governo que estão sendo realizadas para a redução do consumo de sódio.

23 1. Elaborar documento técnico contendo criação de peças publicitárias referente as ações da Coordenação de Alimentação e Nutrição tais como 3 
discos rotativos gestacionais, criação de Selo PNAN e livro contendo a regulamentação da Comercialização de Alimentos nas Escolas.

2. Elaborar documento técnico contendo manual técnico sobre as Orientações para Coleta e Análise de Dados SISVAN, criação e editoração dos 
manuais das Cantinas Escolares Saudáveis.

24 1. Elaborar documento técnico contendo análise da programação anual das ações de Alimentação e Nutrição dos Estados que recebem recursos 
para as ações de Alimentação e Nutrição no ano de 2009.

2. Elaborar documento técnico contendo pesquisa de análise da implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família que tenham na sua 
composição o nutricionista responsável pelo desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

25 1. Elaborar documento técnico contendo o resultado do desenvolvimento e implementação das páginas de acesso público Introdução, Publicações, 
Links, Políticas Públicas, Criação de Ambientes Favoráveis do Módulo de Promoção da Alimentação Saudável, do Portal da Alimentação e 
Nutrição do MS, de acordo com os padrões atualmente adotados.

26 1. Elaborar documento técnico contendo a proposta de modelagem do banco de dados DBSISVAN para possibilitar a importação dos registros 
antropométricos dos beneficiários do Programa Bolsa-Família, provenientes do Sistema de Gestão do Programa Bolsa-Família na Saúde.

2. Elaborar documento técnico contendo o resultado das implementações realizadas no banco de dados DBSISVAN para permitir a importação dos 
registros antropométricos dos beneficiários do Programa Bolsa-Família, provenientes do Sistema de Gestão do Programa Bolsa-Família na Saúde.

27 1. Elaborar documento técnico contendo a apresentação da 1ª Edição do Boletim Eletrônico dos Programas Nacionais de Suplementação de Ferro e 
Vitamina A- coberturas do ano de 2008.

28 1. Elaborar documento técnico contendo a análise da situação de implementação da ‘’Tabela Brasileira de Composição de Alimentos’’ e proposta de 
atividades para continuidade do projeto no Brasil.

2. Elaborar documento técnico contendo o acompanhamento da pesquisa ‘’Análise e Fortalecimento de Programas de Alimentação e Nutrição 
Comunitários no Brasil’’.

3. Elaborar documento técnico contendo os resultados da pesquisa ‘’Análise e Fortalecimento de Programas de Nutrição Comunitários no Brasil’’, 
bem como plano de ação para aperfeiçoamento dos programas, pactuado com gestores e atores envolvidos na pesquisa.

29 1. Elaborar documento técnico contendo a proposta preliminar do Caderno de Tutor para a capacitação dos tutores nacionais da Estratégia 
Nacional de Alimentação Complementar Saudável – Enacs. 

2. Elaborar documento técnico contendo a versão final do Caderno de Tutor para a capacitação dos tutores nacionais da Estratégia Nacional de 
Alimentação Complementar Saudável – Enacs. 

3. Elaborar documento técnico contendo os resultados da Oficina de Formação dos Tutores Nacionais da Estratégia Nacional de Alimentação 
Complementar Saudável – Enacs. 

30 1. Elaborar documento técnico contendo metodologia de diagnóstico educativo das ações de nutrição e alimentação saudável desenvolvidas nos 
municípios que implantaram o Programa Saúde na Escola.

31 1. Elaborar documento técnico contendo o histórico da fortificação das farinhas no Brasil.

2. Elaborar documento técnico contendo proposta de Oficina sobre alimentação complementar e prevenção de deficiência de ferro e hipovitaminose 
A direcionada para mãe e ouresponsáveis.

32 1. Elaborar documento técnico contendo o resultado da criação do layout, bem como o desenvolvimento e a implementação das páginas para o 
site de acesso público ao Programa Nacional de Suplementação de Ferro.

2. Elaborar documento técnico contendo o resultado da criação do layout, bem como o desenvolvimento e a implementação das páginas para o 
site da Promoção da Alimentação Saudável.

33 1. Elaborar documento técnico contendo o capítulo: ‘’ Morbimortalidade infantil no Brasil’’ do Caderno de Indicadores do Sisvan – 2008.

2. Elaborar documento técnico contendo o capítulo: ‘’ Perfil Alimentar dos Usuários da Atenção Básica com Registros no Sisvan – Web’’ do Caderno 
de Indicadores do SISVAN- 2008.
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34 1. Elaborar documento técnico apresentando resultado das capacitações realizadas no primeiro trimestre de 2009 para municípios que aderiram 
ao Programa Bolsa-Família e Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, contendo avaliação do percentual de cobertura antes e depois das 
capacitações, resultado do nível de satisfação dos técnicos capacitados e avaliação final do (a) responsável pela capacitação. 

2. Elaborar documento técnico apresentando resultado das capacitações realizadas no segundo trimestre de 2009 para municípios que aderiram 
ao Programa Bolsa-Família e Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, contendo avaliação do percentual de cobertura antes e depois das 
capacitações, resultado do nível de satisfação dos técnicos capacitados e avaliação final do (a) responsável pela capacitação.

35 1. Elaborar documento técnico contendo identificação dos atores que constituem e que podem vir a constituir uma Rede de Nutrição no SUS.

2. Elaborar documento técnico contendo análise das características de configuração da Rede de Nutrição.

3. Elaborar documento técnico contendo proposta preliminar de gestão de Rede de Nutrição.

36 1. Elaborar documento contendo relatório técnico dos projetos recebidos nos anos de 2002 a 2004 pela Área Técnica Saúde da Pessoa com 
Deficiência, nas ações- Estudo e Pesquisa sobre Saúde do Portador de Deficiência; Núcleos de Reabilitação para Portadores de Deficiência; 
Promoção de Eventos Técnicos sobre Saúde do Portador de Deficiência; Apoio às Unidades de Serviços de Reabilitação, analisados e 
recomendados e encaminhados para a aprovação junto ao Fundo Nacional de Saúde.

2. Elaborar documento contendo relatório técnico dos projetos recebidos nos anos de 2005 a 2006 pela Área Técnica Saúde da Pessoa com 
Deficiência, nas ações- Estudo e Pesquisa sobre Saúde do Portador de Deficiência; Núcleos de Reabilitação para Portadores de Deficiência; Apoio 
às Unidades de Serviços de Reabilitação, analisados e recomendados e encaminhados para a aprovação junto ao Fundo Nacional de Saúde.
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