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REDE PDTSP-TEIAS 

No início de 2010 a Fiocruz decidiu pela conformação da Rede PDTSP-TEIAS, que tem como 

objetivo desenvolver e avaliar experiências que constituam um modelo de gestão de território 

integrado de atenção à saúde em Manguinhos, um conjunto de experiências validadas que possa ser 

utilizado por outros gestores na implantação de outros TEIAS ou Redes Integradas de Atenção à 

Saúde, utilizando a metodologia de Abordagem Ecossistêmica da Saúde.  

A proposta de Territórios Integrados de Atenção à Saúde (TEIAS) foi lançada no ano 2000 pelo 

Ministério da Saúde, visando o aperfeiçoamento político institucional das formas de organização da 

atenção do SUS, reafirmando os seus princípios de universalidade, integralidade, equidade, 

descentralização e participação social. Foi uma estratégia articulada ao Pacto pela Saúde, 2006, e ao 

Mais Saúde: direito de todos, 2008-11, com o aprofundamento da regionalização solidária, 

cooperativa e de efetividade sistêmica e organizacional do SUS.  

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, que norteiam a proposta de TEIAS, do Pacto pela 

Saúde, do Mais Saúde e das Redes Integradas de Atenção à Saúde, em 2009 a Fiocruz assumiu o 

desafio da gestão do TEIAS-Escola Manguinhos, uma cooperação inovadora tripartite entre o 

governo federal, por meio da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) e os governos 

estadual e municipal do Rio de Janeiro. O TEIAS-Escola-Manguinhos objetiva a conformação no 

bairro de Manguinhos, de um território integrado de saúde como espaço de inovação das práticas 

do cuidado, do ensino e da pesquisa em saúde e melhoria da condição atual de saúde da população. 

A Rede PDTSP-TEIAS teve início formal em junho de 2010, com o convite para participação que, ao 

invés de edital competitivo, conformou uma Chamada aberta das Vice-Presidências de Pesquisa e 

Laboratório de Referência (VPPLR) e de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) aos 

servidores da Fiocruz, para submissão de Cartas de Interesse de participação. Inicialmente a Rede 

se organizou em dois eixos principais: a sub-rede Modelo de Gestão e a sub-rede Abordagem 

Ecossistêmica em Saúde.  

Em resposta à Chamada, o PDTSP recebeu propostas de trabalho de 31 grupos de pesquisadores até 

o primeiro prazo (18 junho de 2010) e de mais quatro propostas nos meses posteriores, totalizando 

35 Cartas de Interesse. O Comitê Gestor concordou que o trabalho em rede necessitaria de atuação 

colaborativa e de que o produto final deveria ser um projeto coletivo, resultante do trabalho 

colaborativo das equipes participantes das Cartas de Interesse, consideradas as expertises de cada 

pesquisador, sendo que essa resultante não deveria ser meramente a somatória de projetos de cada 

Carta de Interesse. 

Foi adotado o modelo teórico de rede social elaborado com base na metodologia de Análise de 

Redes Sociais . A partir do estudo de documentos das propostas de trabalho a releitura das Cartas 

de Interesse, dos produtos gerados nas reuniões da rede e dos grupos, bem como das expertises dos 

pesquisadores e dos principais enfoques e características de cada proposta de trabalho, desde o 

início da construção da rede até a reunião de imersão, foi confeccionado um mapa da rede, 

utilizando-se o software Ora, que possibilitou a visualização da rede segundo seus enfoques. Este 
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trabalho dinâmico ficou sob-responsabilidade da Diplan, e com essa ferramenta a Rede foi 

retroalimentada algumas vezes. 

Desde então a coordenação da Rede vem aprimorando a organização de grupos de trabalho com a 

consultoria de pesquisadores que são referência em sua expertise. Os consultores atuam, a partir do 

conhecimento técnico especializado, numa intermediação dos pesquisadores com a coordenação da 

Rede, apoiando o andamento dos trabalhos com a garantia da qualidade científica necessária. 

Atuam também na articulação e integração das propostas de trabalho dos pesquisadores. Outro 

ponto forte do trabalho dos consultores é a institucionalização das atividades e dos produtos, que 

deixam de ser individuais e passam a ser coletivos e elaborados em nome de uma ou mais unidades 

da Fiocruz, com transparência e publicidade do processo de elaboração, da metodologia e dos 

resultados. Isso se está sendo possível por meio de uma regulação entre as propostas de trabalho 

dos pesquisadores da Rede, a demanda da gestão e definições metodológicas e teórico-conceituais 

de pesquisadores que não são executores de pesquisa na Rede, mas são referência em suas 

unidades e que aceitaram contribuir com seu conhecimento técnico na coordenação da Rede. 

Assim, a Rede está organizada nos grupos de trabalho: i) Informação e Geoprocessamento: 

organização geoprocessada das diversas informações ambientais, geográficas, sociais e de saúde, 

incluindo o inquérito sobre Condições de Saúde e Utilização de Serviços de Saúde no território de 

Manguinhos, que será realizado  no 1º semestre de 2012. A partir desta pesquisa buscou-se agregar 

o máximo possível de informações demandadas pelos pesquisadores da Rede, ao mesmo tempo em 

que se constituiu um questionário com base em perguntas validadas, sobretudo da PNAD/IBGE e da 

PNS, o qual pode vir a ser novamente usado em Manguinhos para o diagnóstico das condições de 

saúde e de vida e o monitoramento de ações locais. O questionário foi elaborado com apoio de 

diversos outros pesquisadores da Fiocruz com expertise no tema. Participam da coordenação 

pesquisadores do PROCC e do ICICT; ii) Participação Social, com participação da Coordenação de 

Cooperação Social, Presidência Fiocruz, e da Assessoria de Cooperação Social, ENSP, a linha de 

trabalho articula as atividades e acontecimentos relacionados à participação social com os 

diferentes atores envolvidos com as questões do território e pesquisadores da Rede e com os 

setores e instâncias de participação no TEIAS-Escola Manguinhos; iii) Ambiente: com participação 

de profissionais do Teias-Escola  Manguinhos e pesquisadores da ENSP, IOC e ICICT, o projeto prevê 

o desenvolvimento de métodos de diagnóstico ambiental do território e a relação do indivíduo e do 

coletivo com a moradia e seu entorno; iv) promoção e atenção à saúde: grupos de pesquisa com 

projetos relacionados às linhas de cuidado e da promoção da saúde no território. Estreita parceria 

com o Teias-Escola Manguinhos. 

A finalização desta Rede está prevista para dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 


