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ANEXO I 

REDES DE PESQUISA, PROJETOS TEMÁTICOS E 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO VINCULADOS 

 

 

RICEI – Rede integrativa de ciência e tecnologia para o enfrentamento de doenças 

infecciosas e re-emergentes 

OBJETIVO: Apoiar ações que utilizem as tecnologias hoje disponíveis de forma integrada 

para abordar as lacunas no conhecimento da interação dos patógeno com seus hospedeiros, 

visando com isto fornecer subsídios científicos para o desenvolvimento de novas abordagens 

diagnósticas, terapêuticas e vacinais. A rede está estruturada em cinco grandes áreas temáticas 

e um núcleo central: (1) Diagnóstico; (2) Fármacos, (3) Vacinas, (4) Transmissores de 

patógenos, (5) Reservatórios animais e meio ambiente. 

 

PROJETOS TEMÁTICOS RICEI: 

• Enfrentamento das arboviroses emergentes e re-emergentes  

• Compreensão integrada da complexidade da interação em enfermidades 

• Aperfeiçoamento do armamentário preventivo diagnóstico 

 

 

RICRONI – Rede integrativa de doenças crônicas de origem não infecciosa 

OBJETIVO: Apoiar ações fundamentadas na transição epidemiológica no país que mostra 

crescimento importante das doenças crônicas não infecciosas, que está acompanhada do 

processo de envelhecimento populacional, que requerem o desenvolvimento urgente de 

estratégias para prevenir a progressão desse quadro. 

 

PROJETOS TEMÁTICOS RICRONI: 

• Enfrentamento de doenças metabólicas e envelhecimento 

• Enfrentamento de doenças de natureza oncológica 

• Enfrentamento de doenças neuromusculares, doenças do neurodesenvolvimento e 

doenças neurodegenerativas 

 

 

RIDES –Rede integrativa para enfrentamento das desigualdades em saúde 

OBJETIVO: Apoiar ações que promovam o enfrentamento das desigualdades em saúde 

manifestas em diferentes escalas territoriais, no âmbito global e no interior das sociedades. 

Dois aspectos são foco dessa rede: determinação dos processos saúde-doença (dimensões 

epidemiológicas, social, ambiental); e políticas, sistemas e serviços de saúde (dimensão das 

políticas de promoção e atenção à saúde da população). 
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PROJETOS TEMÁTICOS RIDES: 

• Estudos sobre determinantes sociais de saúde, baseados no método epidemiológico, na 

abordagem de sistemas complexos e em outros métodos 

• Análises das desigualdades em saúde relacionadas aos modelos de desenvolvimento 

socioeconômico 

• Realizar Cooperação em Educação e Pesquisas 

 

 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO VINCULADOS AO PROJETO PrInt: 

 

Unidades Programas 

Casa de Oswaldo Cruz - COC História das Ciências 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca - ENSP 

Epidemiologia em Saúde Pública 

Saúde Pública 

Saúde Pública e Meio Ambiente 

Instituto de Informação, Comunicação, 

Científica e Tecnológica em Saúde – ICICT 
Informação e Comunicação em Saúde 

Instituto Fernandes Figueira – IFF Saúde da Criança e da Mulher 

Instituto Gonçalo Muniz – IGM Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade 

em Saúde – INCQS 
Vigilância Sanitária 

Instituto Nacional de Infectologia – INI Pesquisa Clínica 

Instituto Oswaldo Cruz - IOC 

Biodiversidade e Saúde 

Biologia Celular e Molecular 

Biologia Computacional e Sistemas 

Biologia Parasitária 

Ensino em Biociências e Saúde 

Medicina Tropical 

Instituto Rene Rachou – IRR Ciências da Saúde 

 


