Convocatória para a participação no Grupo de Trabalho do Laboratório de Inovação sobre manejo nutricional nas
Redes de Atenção à Saúde para a prevenção e controle da Obesidade.
O Ministério da Saúde (MS) através da Coordenação – Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) com a cooperação
técnica da OPAS/OMS Brasil abrirão inscrições para o levantamento de experiências para a Realização do
Laboratório de Inovação em MANEJO DA OBESIDADE NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE COM FOCO NA
PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE.
Este “Laboratório de Inovação” consiste na identificação e valorização de práticas de gestão exitosas no
enfrentamento da obesidade participativas e deliberativas inovadoras, produzindo subsídios para os trabalhadores
de saúde, conselheiros de Saúde e gestores no processo de gestão das ações de atenção integral à saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Para a elaboração deste Laboratório de Inovação é necessário que seja composto um Grupo de Trabalho (GT) que
será instituído pelo Ministério da Saúde e OPAS/OMS BRA como objetivo a condução dos processos de trabalho.
Será de responsabilidade do GT, MS, e OPAS/OMS Brasil:
(1) Propor um Edital para o levantamento de experiências para a Realização do Laboratório de Inovação em
Manejo da obesidade nas redes de atenção à saúde com foco na prevenção e controle da obesidade;
(2) Organizar o processo de seleção e divulgação/comunicação das experiências selecionadas;
a. Triagem das experiências inscritas, para avaliação do GT de Inovação, baseado em critérios préestabelecidos;
b. Recebimento e leitura preliminar da experiência;
c. Análise da observância dos critérios de elegibilidade em consonância com as condições definidas
no regulamento, para inscrição da experiência;
d. Definir e organizar processos de divulgação e comunicação das experiências selecionadas
considerando a organização de uma comunidade de práticas e uma publicação;
e. Sugerir a realização de estudos de caso para algumas experiências selecionadas;

Perfil para a integração no GT Inovação:
Serão selecionados seis (6) profissionais, oriundos do Sistema Único de Saúde – SUS (gestão, trabalhadores e
controle social) e acadêmicos com reconhecida experiência em estudos relacionados à prevenção e/ou tratamento
da obesidade para compor o Grupo de Trabalho.
- Experiência comprovada em gestão de ações de atenção à saúde no SUS considerando atenção básica, média e
alta complexidade, com ações relacionadas ao manejo da obesidade na atenção básica, média e alta
complexidade;
- Experiência acadêmica comprovada na realização de pesquisas no escopo da atenção à saúde, com foco em
doenças crônicas e/ou obesidade no SUS;
Para inscrição para a integração ao GT Inovação enviar curriculum vitae e carta de intenção para o e-mail
cgan@saude.gov.br com o título “Laboratório de Inovação”. Os participantes serão selecionados pelos técnicos do
Ministério da Saúde e da OPAS.
Os resultados serão divulgados por mensagem eletrônica e no sítio eletrônico da CGAN
(www.saude.gov.br/nutricao).

