Resultados e Produtos das pesquisas TEIAS em Manguinhos, 2014
PROGRAMA
DIA 7/5 – Manhã
9:00-9:30

Ana Claudia Figueiró
DENSP

9:4510:15

Carlos Eduardo Estellita-Lins &
Gisele O´Dwyer
CSEGSF

10: 3011:00

Denise Cavalcante Barros
CSEGSF

11:1511:45

ENSP-CSP Marta Pimenta Velloso
(Maria Lucia Freitas)
DSSA

12:00

Isabela Santos & Roberta
Goldstein - VPPLR – Fiocruz

Avaliação dos usos e influências dos
projetos de pesquisa no âmbito do
programa território-escola Manguinhos
Investigação da experiência de
adoecimento como estratégia para
promover a adesão ao tratamento de
portadores de tuberculose na atenção
básica de saúde
Proposta de assistência nutricional prénatal para aplicação na atenção básica na
área de Manguinhos
Interdisciplinaridade e
interinstitucionalidade na construção do
conhecimento em saúde em escolas
públicas do município do Rio de Janeiro
Informes e palavra da Rede Manguinhos

Dia 7/5 – Tarde
13:3014:00

Adriana Sotero Martins
DSSA

14:1514:45

Rosalia Maria de Oliveira &
Paulo Roberto de Abreu Bruno
DSSA
Leticia de Oliveira Cardoso (Sueli
Rosa da Gama)
DEMQS

15:0015:30

15:4516:15

Marize Cunha
DENSP

16:30

Sheila Mendonça de Souza
VDPDT

Condições socioambientais da comunidade
de Manguinhos/RJ: destaque aos aspectos
sanitários da água e do solo do
peridomicílio
Diagnóstico socioambiental de
Manguinhos
Criação e compatibilização de bases de
dados de uma coorte de crianças e
adolescentes residentes em Manguinhos digitação e análise de dados recordatórios
de 24 horas para avaliação de gastos com
alimentação
Políticas públicas e moradia: uma análise
participativa do PAC Manguinhos - RJ na
perspectiva da promoção da saúde e da
justiça ambiental
Informes e palavra da VDPDT - ENSP

Dia 8/5 – Manhã
9:00-9:30
9:4510:15

Rosana Magalhães
DCS
André Pereira Neto
CSEGSF

10: 3011:00

Reinaldo Sousa Santos
DENSP

11:1511:45

Paulo Barrocas
DSSA

12:00

Secretaria de Saúde do Município

Análise da implementação do programa
saúde na escola em Manguinhos
Avaliação da qualidade da informação em
sites de saúde: ocaso do aleitamento
materno
Estudo da incidência de dengue em uma
população infantil associada aos
componentes entomológicos da vigilância
ativa dos casos febris em área endêmica de
dengue no Rio de Janeiro
Qualidade da água consumida e ocorrência
de doenças de veiculação hídrica no
território de Manguinhos - RJ
Palavra sobre os projetos

Dia 8/5 – Tarde
13:30

Mônica Bastos de Lima Barros
CSEGSF

14:15

Marilia Sá Carvalho (Renata
.Rabelo)

15:00

Valéria Teresa Saraiva Lino
CSEGSF

15:45

Inês Echenique Mattos
DEMQS

16:30

Direção da ENSP

Perfil dos pacientes com infecção pelo
HIV/Aids atendidos no Centro de Saúde
Escola Germano Sinval Faria
Análise da qualidade das informações do
sistema de informação de atenção básica
(SIAB) em Manguinhos: uma perspectiva
comparativa com o inquérito
Rastreamento de violência contra idosos
dependentes na região Manguinhos, Rio
de Janeiro
Vulnerabilidade e fragilidade: proposta de
indicadores epidemiológicos para o
monitoramento em saúde do idoso na
atenção básica
Encerramento

