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Rede de Políticas Públicas, Modelos de Atenção e Gestão à Saúde (PMA) 

Projeto Coordenação 

Estruturação e análise de impacto orçamentário de rede de atenção 
em reprodução humana assistida no ERJ 

Ana Lúcia Tiziano 
(IFF) 

Transferência de cuidados de um Ambulatório de Referência para a 
Atenção Básica. 

Dolores Vidal  
(IFF) 

Avaliação da efetividade do modelo de APS das Equipes de 
Consultório na Rua (CnaR) do Município do Rio de Janeiro 

Elyne Engstrom 
(ENSP) 

Campo de práticas profissionais e acesso ao cuidado na estratégia 
saúde da família no Ceará 

Ivana Barreto 
(CEARÁ) 

Desenvolvimento de metodologia de teleinspeção no âmbito do 
Programa Fiocruz de Certificação de Qualidade em bancos de leite 

humano para o SUS. 

João Aprígio  
(IFF) 

Atendimento especializado em Infectologia no Município do Rio de 
Janeiro: Diagnóstico de demanda oriunda da atenção primária e 

proposta de novo modelo de acesso – Bases para o planejamento do 
novo Instituto Nacional de Infectologia 

José Cerbino Neto 
(INI) 

Elaboração de um modelo para linha de cuidado para malformações 
cirúrgicas no período neonatal 

José Roberto de 
Moraes Ramos  

(IFF) 

Carga do Diabetes e acesso ao tratamento e serviços de saúde no 
Brasil – um instrumento para gestão, organização e planejamento 

dos serviços de saúde 

Joyce Schramm 
(ENSP) 

Incorporação de tecnologias móveis a rotina de trabalho dos agentes 
comunitários de saúde e a análise dos dados da saúde da família em 

tempo real, no estado da Bahia (solução tecnológica m=acs) 

Manoel Barral  
(IGM) 

Desenvolvimento e avaliação de uma intervenção multifacetada para 
a melhoria do cuidado obstétrico em maternidades do Rio de Janeiro 

Margareth Portela 
(ENSP) 



 

 

 

2 
 

Profissionais de saúde no manejo da dor em recém-nascidos: Projeto 
Hospital CuidaDor 

Maria de Fátima 
Junqueira  

(IFF) 

Assistência pré-natal no Brasil e acesso ao parto nas maternidades da 
Rede do SUS 

Maria do Carmo 
Leal  

(ENSP) 

Avaliação da implantação Vigilância Alimentar e Nutricional na 
Atenção Primária à Saúde em municípios de pequeno porte de Minas 

Gerais e o desenvolvimento de uma metodologia de planejamento 
estratégico participativo para a Segurança Alimentar e Nutricional 

Marly Marques Cruz 
(ENSP) 

Como são raras essas crianças e adolescentes!?: interlocuções entre 
associações de familiares de pessoas com doenças raras e a 

promoção do direito à saúde de crianças e adolescentes com 
condições crônicas, raras e complexas de saúde 

Martha Moreira 
(IFF) 

Desafios para a Saúde Mental na APS: construindo estratégias 
colaborativas, redes de cuidado e abordagens psicossociais na ESF da 

AP3.1 no município do Rio de Janeiro 

Nina Soalheiro 
(EPSJV) 

Projeto TARV-D: Avaliação do Efeito de um Conjunto de Intervenções 
Inovadoras para Descentralização do Tratamento Antirretroviral na 

APS 

Rodolfo Castro  
(INI) 

Estudo das Condições de Saúde e das barreiras de acesso aos 
serviços públicos de saúde de Jovens em Conflito com a Lei 

Cumprindo Medidas Socioeducativas em Privação de Liberdade no 
ERJ 

Simone Assis  
(ENSP) 

Modelo de atenção para mulheres transexuais e travestis: 
transcendendo barreiras 

Valdilea Veloso  
(INI) 

A Rede Carioca de Imunodeficiências Primárias (RECIP) como modelo 
sustentável no diagnóstico de doenças raras para o Sistema Único de 

Saúde 

Zilton Farias  
(IFF) 
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