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Estudos capixabas ganham destaque no cenário de pesquisas 
em Genética 

Genética foi o tema de destaque nos projetos apresentados pelo Espírito 
Santo no Seminário de Avaliação Final do Programa de Pesquisa para o SUS: 
gestão compartilhada em saúde (PPSUS) em 2010. O edital, que foi publicado em 
2006, aprovou 18 pesquisas no Estado com o intuito de contribuir para melhoria 
da saúde pública e gerar benefícios para o SUS a curto e a longo prazo. Os 
trabalhos produzidos por pesquisadores das instituições acadêmicas capixabas 
foram debatidos por consultores, gestores, acadêmicos e profissionais da área. 
O evento aconteceu, em abril, no auditório do centro de pesquisa da Escola 
Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), uma 
das universidades que apresentaram projetos no Programa. 

A mesa de abertura foi composta pelo secretário Estadual de Saúde, Anselmo 
Tozi, a representante da Emescam, Isabel Lemos de Paula, o presidente da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes), Aureliano Nogueira 
da Costa, a consultora técnica do Departamento de Ciência e Tecnologia do 
Ministério da Saúde (Decit/MS) Nair de Souza Ramos e o técnico do CNPq 
Alerino dos Reis Filho. O Programa no Estado contou com um orçamento de R$ 
516 mil financiados pelo Ministério. 

Na abertura, o secretário de Estado da Saúde, Anselmo Tozi, ressaltou 
a importância dessa iniciativa para a produção científica e para o sistema de 
saúde pública tanto no Estado quanto no Brasil. “O governo trabalha para 
estimular recursos para essa atividade e ser mais protagonista da integração 
entre acadêmicos e gestores”, afirmou. 

Para a representante da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e 
responsável pelo PPSUS no ES, Solange Loss Corradi, a ideia é que os estudos possam ser aplicados à realidade do 
SUS. “Por isso, a Sesa sempre participa da seleção dos temas e das linhas de pesquisa para delinear os problemas mais 
acentuados no quadro geral da saúde no estado”. Além disso, Solange reforça que essa é só mais uma etapa de um 
trabalho contínuo das instituições envolvidas. “Nós, da Secretaria, já marcamos reuniões para discutirmos mais a fundo 
alguns projetos apresentados”. 

Os trabalhos foram avaliados por especialistas convidados das universidades de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro e por pesquisadores locais que se destacam em cada área de pesquisa. Os projetos foram divididos seguindo 
temáticas da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisas em Saúde do Ministério da Saúde (ANPPS).

A estrutura compartilhada das gestões no Estado foi ponto positivo destacado pela representante do Decit Nair de 
Souza Ramos. A técnica elogiou o trabalho e a interação da Secretaria, da Fapes e da academia e afirmou que o Espírito 
Santo vem se destacando e fortalecendo o PPSUS no Estado. Nair ainda enfatizou o sucesso do Programa, que já é 
exemplo de incentivo à produção científica, além de afirmar que a maioria dos projetos apresentados tem alta qualidade 
e aplicabilidade para o SUS. 

Para o presidente da Fapes, Aureliano Nogueira da Costa, cada vez mais os pesquisadores têm buscado elaborar 
projetos voltados para o SUS. “Agradeço muito essa iniciativa que valoriza o trabalho que vem sendo feito tanto por 

nós da Fapes quanto por todos os órgãos envolvidos no 
processo de melhoria da saúde pública”, afirmou. O técnico 
do CNPq Alerino dos Reis Filho atribui o sucesso do PPSUS e 
das pesquisas apresentadas ao avanço da produção científica 
no País, reflexo da política adotada nos últimos sete anos com 
fontes de financiamento e mais publicações das pesquisas, 
transformando esse conhecimento em serviço para a sociedade.

O PPSUS é financiado pelo Departamento de Ciência 
e Tecnologia do Ministério da Saúde (Decit/MS), com 
o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e instituições privadas 

e públicas de apoio à pesquisa do Estado.
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Seminário de Avaliação Final do PPSUS no 
Espírito Santo contou com a participação de 
estudantes, acadêmicos e profissionais de saúde

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/AGENDA_PORTUGUES_MONTADO.pdf
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Doenças Crônicas (não-transmissíveis)

Com a palavra, o gestor
Médico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Anselmo 

Tozi foi secretário de Saúde em Vitória por nove anos. Em 2002, a convite do 
governador da época, assumiu a Secretaria de Estado da Saúde. Nesta entrevista, 
o secretário ressalta a importância da produção científica para a melhoria do 
sistema de saúde pública e conta as políticas realizadas no Espírito Santo.

Qual o papel da Secretaria no Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS)?

O Espírito Santo se inseriu neste processo a partir de 2005, quando o primeiro 
edital do PPSUS no Estado foi lançado. A parceria entre as instituições federais 
e estaduais é importante, não apenas pelo aporte de recurso financeiro, mas 
principalmente pelo apoio técnico disponibilizado para que o Estado realize a 
discussão de prioridades, a seleção dos projetos mais adequados, bem como a 
avaliação dos trabalhos.

De que forma as pesquisas científicas podem 
contribuir para as políticas públicas de saúde? 

Sem dúvida a produção científica advinda das 
pesquisas pode e deve contribuir para as políticas públicas 
de saúde, algumas a curto, outras mais a longo prazo. A 
discussão das necessidades junto à academia para definir 
uma agenda de prioridade favorece o desenvolvimento de 
projetos mais alinhados com a realidade de saúde local, e 
logo, resultados mais apropriáveis. 

Qual a importância do PPSUS para a região? Por 
que é importante o investimento do governo na 
produção científica?

A descentralização do recurso para pesquisa em 
nível estadual, além de produzir estudos relevantes 
para os problemas locais, oportuniza o crescimento e 
sedimentação dos grupos de pesquisa, aproximando 
a academia dos serviços de saúde e da realidade do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Quais são as áreas de pesquisa prioritárias no ES? Existem ações programadas para implementar os resultados 
alcançados nestas pesquisas?

Os temas prioritários hoje são as questões relacionadas à morbimortalidade materna e infantil, a qualidade do 
atendimento no SUS de casos de acidentes e violências e a avaliação de tecnologias em saúde. A apropriação e 
implementação se dá a partir dos resultados finais apresentados pelas pesquisas selecionadas.

SE
S/

ES

• Fitoterápicos podem ajudar a combater hipertensão e outras doenças 
não transmissíveis   
• Compostos naturais de frutas e vegetais são eficientes no tratamento do diabetes 

• Estudo avalia predisposição de diabetes tipo 2 em obesos  

• Pesquisa propõe novo método para rastrear câncer de mama 

• Estudo avalia possível marcador molecular para câncer de mama 
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• Efeitos das citocinas no controle da tuberculose é tema de estudo no ES 

• Tuberculose pode ser diagnosticada por método mais simples e rápido 

• Estudo compara métodos de coleta de sangue em papel de filtro para detectar 
vírus da hepatite B

• Causas da resistência à penicilina em casos de pneumonia é objeto de 
estudo capixaba 

Saúde, Ambiente, Trabalho e Biossegurança 
• Pesquisa estuda impacto de portos marítimos do Espírito Santo na saúde 
dos trabalhadores 

• Estudo avalia efeito tóxico de pesticidas organofosforados

• Processo de extração de rochas compromete saúde do trabalhador

• Estudo avalia presença de substância tóxicas em água de abastecimento no ES 

• Pesquisa identifica presença de metano nas estações de tratamento de água do ES  

• Condições precárias de higiene e saneamento podem causar diarreia aguda

• Sistema cardiovascular de mulheres com câncer de mama foi avaliado por 
pesquisa no ES

• Pressão arterial e risco cardiovascular em idosos são analisados por pesquisa no ES 

Saúde Mental 15
• Pesquisa avalia Política de Saúde Mental no Espírito Santo

Sistemas e Políticas de Saúde 
• Regionalização das políticas de saúde é tema de estudo em ES 

16
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Doenças Crônicas (não-transmissíveis)
Fitoterápicos podem ajudar a combater hipertensão e outras doenças 
não transmissíveis  

Esta pesquisa buscou avaliar por meio de testes pré-clínicos se a utilização de tinturas produzidas a partir de 
diferentes plantas medicinais, para fins de controle da hipertensão, seriam possuidoras de toxicidade aguda ou mesmo de 
genotoxicidade. Para a coordenadora da pesquisa, Maria do Carmo Pimentel, é importante o gestor público ter conhecimento 
dos possíveis efeitos danosos aos usuários de qualquer substância utilizada como medicamento, seja ela sintética ou 
natural. Para Maria do Carmo, os fitoterápicos são considerados uma importante ferramenta na complementação dos 
resultados obtidos a partir da utilização de metodologias convencionais de análise de toxicidade.

Testes para a avaliação da citotoxicidade (morte celular induzida) e mutagenicidade (alterações transmissíveis 
permanentes do material genético das células ou organismos) foram utilizados, em dois tipos de formas farmacêuticas, nas 
espécies analisadas: Calendula officinalis, Matricaria chamomilla, Cecropia peltata, Solanum cernuum, Passiflora edulis e 
Erythrina mulungu. O objetivo era identificar os efeitos perigosos de substâncias e avaliar sua influência nos organismos. 
Os resultados foram apresentados sob a forma de resumos em congressos e em dissertação de mestrado no programa de 
biologia vegetal na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% da população mundial utiliza os vegetais na busca da 
cura para diversas enfermidades, ainda que sem indicação clínica. Dessa forma, para Maria do Carmo, pesquisas nessa área 
podem contribuir na elucidação de dúvidas quanto ao uso, mecanismo de ação e possível toxicidade dessas drogas, além 
de propiciar o desenvolvimento de medicamentos com custo e tempo menores, tornando-os mais acessíveis à população. 

Título: Avaliação de fitoterápicos utilizados no tratamento de doenças não transmissíveis no serviço municipal de saúde 
de Vitória: genotoxicidade, citoxicidade e controle de qualidade 
Coordenadora: Maria do Carmo Pimentel Batitucci
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: batituci@npd.ufes.br 

Compostos naturais de frutas e vegetais são eficientes no tratamento do diabetes 

Pesquisa da Ufes aponta que o uso de compostos 
naturais presentes em frutas e vegetais como a naringina 
e a quercetina pode ser um tratamento eficaz para os 
diabéticos. As substâncias têm mostrado um resultado 
positivo na diminuição dos efeitos hipoglicêmicos. O objetivo 
do estudo, coordenado pela professora Kelly Fabiane 
Santos, foi avaliar o efeito terapêutico da naringina em 
camundongos ateroscleróticos (construção de depósitos de 
gordura no revestimento de artérias) e diabéticos.  

Segundo os resultados, o tratamento com os compostos 
naturais reverteu totalmente o aumento dos triglicerídeos 
em ratos diabéticos. “As substâncias mostraram um efeito 
importante na hiperglicemia e dislipidemia que acompanham 
o diabetes, além de atenuar os danos renais decorrentes da 
nefropatia diabética”, afirma a coordenadora da pesquisa. 

De acordo com Kelly, pacientes diabéticos costumam 
mostrar sinais de aterosclerose avançada, com consequente 
síndrome coronariana aguda, isquemia miocárdica com 
doença arterial periférica e derrame. O tratamento com os 

compostos naturais (naringina e quercetina) ajuda justamente 
a combater alguns sintomas provocados por estas doenças, 
como a diminuição da pressão arterial, o relaxamento de 
células musculares lisas, além de possuir ação antioxidante 
e melhorar as doenças relacionadas à hiperglicemia. 

Foram utilizados no experimento camundongos 
machos com oito semanas de vida e com peso aproximado 
de 25g. Os animais foram analisados em dois grupos, um 
tratado com quercetina e outro tratado com veículo, sendo 
estes subdivididos em diabéticos e ateroscleróticos ou só 
diabéticos. Além disso, dosagens de triglicérides, colesterol 
total, glicose, uréia e creatinina também foram coletadas. A 
indução do diabetes foi aplicada por três dias consecutivos 
e a dose de quercetina, por quatro semanas. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no 
mundo, o diabetes afeta mais de 135 milhões de pessoas e 
a estimativa é de 300 milhões em 2025. No Brasil, mais de 4 
milhões de diabéticos foram registrados em 2000 e em 2030 
esse número deve chegar a cerca de 11,3 milhões. 

Título: Avaliação pré-clínica dos efeitos da naringina na aterosclerose associada ao diabetes em modelo murino 
Coordenadora: Kelly Fabiane Santos Ricardo 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: kfabiane@yahoo.com 
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Estudo avalia predisposição de diabetes tipo 2 em obesos  

Uma das abordagens mais utilizadas para o estudo de doenças 
complexas é o estudo de caso-controle, onde polimorfismos em um gene 
candidato são analisados. O SNP (Single Nucleotide Polymorphism) é 
considerado de risco quando diferenças estatísticas são observadas 
nas frequências genotípicas entre casos e controles. A pesquisa buscou 
justamente detectar a influência do polimorfismo 45T>G em relação à 
presença ou não de diabetes tipo 2 (DM2) em uma população de pacientes obesos de Vitória (ES). Além disso, o estudo 
procurou avaliar se a história familiar e se variantes no DNA podem ser utilizadas como marcadores de risco de diabetes 
no paciente com obesidade. 

Para a coordenadora do estudo, a professora Flavia Imbroisi, como a obesidade é um dos principais fatores de risco 
para o diabetes tipo 2 (DM2) e nem todo obeso desenvolve esta patologia, a hipótese do estudo é que este polimorfismo 
(SNP) esteja associado ao risco de desenvolver DM2 em pacientes obesos. “No entanto, ainda são necessários mais 
estudos para replicar esta observação para posteriormente incluir esta e outras variantes em chips de DNA ou outra 
tecnologia de rastreio e diagnóstico”, destaca. 

Segundo os resultados da pesquisa, o polimorfismo 45T>G da adiponectina não está relacionado com o risco de 
DM2. Contudo, foi verificado que quando a amostra é estratificada por raça, o polimorfismo é mais prevalente no grupo de 
obesos brancos com DM2 e principalmente com síndrome metabólica (SM). Neste grupo, foi observada uma associação 
interessante entre o genótipo TT e o risco de DM2 (P=0,04) e principalmente de SM. 

A adiponectina é um hormônio secretado dos adipócitos envolvido na sensibilidade à insulina e seus níveis estão 
diminuídos na obesidade, no DM2, na hipertensão e na dislipidemia. Vários SNPs no gene da adiponectina foram associados 
com DM2, obesidade e hipertensão, sendo o SNP 45T>G associado a um risco aumentado para o diabetes tipo 2. 

Este estudo foi desenvolvido no ambulatório de endocrinologia e programa de obesidade mórbida do Hospital das 
Clinicas Cassiano de Moraes. Mais de 370 pacientes foram entrevistados e o DNA de 298 foi isolado. A amostra foi 
constituída de brancos (45%), pardos (35,9%) e negros (18,5%). Os pacientes obesos com diabetes foram considerados 
casos e os obesos sem diabetes, os não-casos. Em 298 pacientes obesos, 26,4% apresentam DM2. A prevalência de 
DM2 em pacientes com obesidade avaliados foi três vezes maior (26,4%) do que a observada na população geral do 
Brasil (7,6%). Dentre os casos, 28,4% tem o genótipo TT, 56,2% TG e 15,6% GG. Dentre os não casos, 26% apresentam 
genótipo TT, 54,5% TG e 19,5% GG.

Mais de 95% apresentaram história familiar (HF) positiva, resultado 
semelhante ao dos controles (92,2%). Por outro lado, um resultado significativo 
foi obtido em relação à história de DM2. Cerca de 90% dos casos apresentaram 
HF positiva, comparado a 65% dos não casos. Isso reforça o que a literatura na 
área já afirma: a importância do histórico familiar como marcador de risco, sem 
custo, de DM2 em pacientes obesos. 

Pacientes obesos com genótipo TT não se beneficiariam dos efeitos 
protetores da adiponectina e teriam maior risco de manifestar a síndrome. 
Quanto ao grau de obesidade, 14% apresentaram grau I, 23,1% grau II e 
62,8% grau III. 

Título: Polimorfismo no gene da adiponectina e o risco de Diabetes tipo 2 em 
pacientes obesos da população de Vitória (ES) 
Coordenadora: Flavia Imbroisi Valle Errera 
Instituição: Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia 
Contato: drerrera@uol.com.br 

A prevalência de DM2 em pacientes 
avaliados com obesidade foi três vezes 
maior (26,4%) do que a observada na 

população geral do Brasil (7,6%).
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Título: Mutações do gene TP53 como fator de risco para o câncer de mama e modificador de sobrevida 
Coordenador: Iúri Drumond Louro 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: iurilouro@terra.com.br 

Pesquisa propõe novo método para rastrear câncer de mama 

Estudar uma forma mais barata e eficaz para diagnosticar possível 
câncer de mama foi o objetivo deste estudo. O método utilizado pela pesquisa 
foi o Denaturing Gradiente Gel Electrophoresis (DGGE), uma técnica de 
rastreamento que detecta mutação genética, seguida do sequenciamento 
específico para região alterada que determina a natureza da mutação. 
Na pesquisa, o DGGE foi capaz de reconhecer tanto mutações quanto 
polimorfismos do gene TP53 com eficiência. 

Segundo o coordenador da pesquisa, o professor Iuri Louro, a 
recomendação é que a técnica da imunohistoquímica seja cancelada 
em mutações no gene TP53 e um método de avaliação do próprio gene 
comece a ser utilizado, como é o caso do DGGE. “Com os resultados 
finais desse estudo e com a análise de custos realizados ao fim do projeto, 
o SUS poderá estudar a viabilidade da implantação da técnica na rotina 
assistencial, dos pontos de vista técnico, financeiro e de qualidade de vida 
das pacientes”, destacou. 

Foram coletadas para o experimento 200 amostras de 2004 a 2006. Das 44 amostras analisadas por DGGE, 16 
apresentaram uma ou mais mutações no gene TP53 (36%). Destas, apenas 11 (25%) foram dadas como mutadas 
por imunohistoquímica. 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o primeiro entre mulheres. Ele está 
associado com diferentes tipos de alterações genéticas em células somáticas, sendo o gene supressor tumoral TP53 o 
mais frequentemente alterado. Esse gene é responsável por detectar erros no DNA e parar a divisão celular para que essas 
falhas sejam corrigidas e, quando a correção não é possível, ela induz a morte celular (apoptose). Portanto, mutações 
neste gene estão correlacionados com pior prognóstico do câncer de mama. 

Estudo avalia possível marcador molecular para câncer de mama 

Estudos já apontam a molécula do SLC34A2/NaPi-IIb como um possível marcador de câncer de ovário. Entretanto, 
ainda não foi estudada a ação dessa molécula em casos de tumores de mama. O objetivo da pesquisa, coordenada por 
Letícia Rangel da Universidade Federal do Espírito Santo, é identificar a presença e provável importância clínica do 
SLC34A2/NaPi-IIb no câncer de mama e, por meio de experimentos in vitro, estabelecer o papel deste transportador 
de fosfato em fenômenos como invasão, proliferação e viabilidade celular em linhagens de células originárias de 
câncer de mama. 

Segundo a pesquisadora, o trabalho busca trazer novos conhecimentos sobre a biologia celular do câncer de mama, 
bem como identificar diferentes elementos no diagnóstico e na terapêutica dessa doença de alta morbimortalidade. 

Título: Estudo funcional da superexpressão de SLC34A2/NaPi-IIb em câncer de mama: avaliação de possível candidato 
diagnóstico e terapêutico 
Coordenadora: Letícia Batista Azevedo Rangel  
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: lbarangel@pq.cnpq.br 
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Doenças Transmissíveis
Efeitos das citocinas no controle da tuberculose é tema de estudo no ES 

Estudos comprovam que o uso de citocinas, como 
a IFN-a e a IL-15, podem contribuir para a terapia em 
infecção pela Hepatite C (HCV) e como imunoterapia para 
o vírus HIV-1, respectivamente. Já as citocinas IL-7 e IL-
15 são importantes para o controle da tuberculose (TB) 
em animais e podem servir como adjuvantes de vacinas. 
Segundo a pesquisadora Lúcia Meireles, coordenadora da 
pesquisa, é fundamental que se conheça melhor o impacto 
dessas citocinas no crescimento de M. tuberculosis (Mtb) 
em humanos. Diante da necessidade, o estudo avaliou os 
efeitos das citocinas IL-2, IL-7, IL-15 e IL-17 sobre o controle 
de M. tuberculosis in vitro. 

Resultados preliminares da pesquisa sobre os efeitos 
diversos de citocinas, como IFN-α e IL-15 em pacientes TB 
versus indivíduos sadios, reafirmaram a importância destes 
modelos para avaliação de imunoterapias em potencial. Os 
efeitos opostos de IL-17 nos dois tipos de culturas celulares, 
embora ainda devam ser confirmados pela continuidade 
do estudo, sugerem que seja possível avaliar diferentes 
aspectos da resposta imune (inata e específica) nestes 
modelos in vitro. Além disso, os efeitos de IL-2 e IL-15 
em linfócitos T mostraram que estas citocinas modulam 
de diversas formas vários marcadores de diferenciação, 
sugerindo seu potencial imunoterapêutico em pacientes TB. 

Os modelos de estudos do controle de Mtb utilizados 

na pesquisa permitiram avaliar os dois lados da resposta 
imunitária, inata e adaptativa, sendo esta última de modo 
fenotípico e funcional. Os efeitos destas citocinas foram 
comparados em dois diferentes modelos de infecção in vitro: 
culturas de sangue total (WB) ou co-culturas de macrófagos 
e linfócitos autólogos pré-ativados por antígenos de M. 
tuberculosis e pacientes com diagnóstico recente de TB 
ativa (HIV-soronegativos), com baciloscopia e em amostra 
de escarro. 

A citocina é um termo genérico empregado para designar 
um extenso grupo de moléculas envolvidas na emissão de 
sinais entre as células durante o desencadeamento das 
respostas imunes. Constituem um grupo de fatores extra-
celulares que podem ser produzidos por diversas células, 
como monócitos, macrófagos, linfócitos e outras que não 
sejam linfóides. Todas as citocinas são pequenas proteínas 
ou peptídeos, algumas contendo moléculas de açúcar 
ligadas (glicoproteínas). As diferentes citocinas podem ser 
enquadradas em diversas categorias: interferons (IFN), 
interleucinas (IL), fator estimulador de colônias (CSF), fator 
de necrose tumoral (TNFa e TNFb), e fator de transformação 
de crescimento (TGF b).

Estudos continuam sendo realizados para melhor 
entendimento da imunopatologia da tuberculose, bem como 
desenho de imunoterapias.

Título: Estudo dos efeitos de citocinas IL-2, IL-7, IL-15 e IL-17 sobre o controle Estudo de M. tuberculosis in vitro 
Coordenadora: Lúcia Meireles de Souza 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: meireleslucia@uol.com.br 

Tuberculose pode ser diagnosticada por método mais simples e rápido 

Diante da carência de estudos de epidemiologia 
molecular no Espírito Santo, o estudo propôs a avaliação 
de um método alternativo simples, rápido e de baixo custo 
denominado Rapet para triagem e análise molecular de 
cepas de M. tuberculosis em estudos de epidemiologia 
molecular e contaminação intralaboratorial. 

Atualmente, o método Restriction Fragment Lenght 
Polymorphism (RFLP), apesar de complexo e de alto custo, 
é considerado o padrão-ouro para estudos de epidemiologia 
molecular em Tuberculose (TB). No entanto, o Rapet 
mostrou-se um método rápido, simples, reprodutível e útil 
para análise de casos suspeitos de contaminação cruzada 
em laboratórios de micobacteriologia.

Segundo os resultados da pesquisa, utilizando o 
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Título: Avaliação de métodos de tipagem molecular de cepas de Mycobacterium tuberculosis para aplicação em estudos 
de epidemiologia molecular e de contaminação intralaboratorial 
Coordenador: Moisés Palaci 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: mpalaci@ndi.ufes.br 

método Rapet, não houve diferença entre os índices de contaminação cruzada nos espécimes coletados dos pacientes 
arrolados em ensaios clínicos e dos pacientes atendidos em um Serviço de Referência Ambulatorial de Tuberculose. 

Além disso, o método apontou que o crescimento de poucas colônias de M. tuberculosis em meio de cultura sólido não 
pode ser considerado um indicador microbiológico de contaminação cruzada no momento do diagnóstico e nem durante o 
tratamento do paciente.

A tuberculose (TB) continua sendo um grave problema de saúde pública, em especial nos países em desenvolvimento. 
Segundo o coordenador da pesquisa, o professor Moisés Palaci, a realização de estudos epidemiológicos possibilita uma 
melhor compreensão da transmissão dessa doença, informação fundamental para melhor avaliação dos programas de 
controle da tuberculose e controle da infecção nosocomial. Esses estudos permitem ainda, a investigação de pseudo-
surtos e/ou casos isolados de contaminação cruzada. 

Causas da resistência à penicilina em casos de pneumonia é objeto de 
estudo capixaba 

A emergência de sorotipos da bactéria Streptococcus 
pneumoniae resistentes à penicilina é uma realidade 
mundial, onde países desenvolvidos apresentam 
índices maiores quando comparados com aqueles em 
desenvolvimento. No Brasil, a resistência à penicilina por 
parte do S. pneumoniae era de 20 a 25% para resistência 
intermediária, sendo a resistência plena atribuída a menos 
de 5%. Já nos EUA, em 1998, a resistência plena chegava 
a 12%, ao passo que na China pode chegar a 70%.

Considerando que as infecções pneumocóccicas 
invasivas são de grande morbidade e mortalidade em 
crianças, segundo a coordenadora da pesquisa, a 
professora Rosana Alves, é necessário uma vigilância 
epidemiológica dos sorotipos e de seu perfil de sensibilidade, 
de modo a orientar uma terapêutica mais adequada e 
estudar mecanismos de resistência. “O conhecimento dos 
sorotipos prevalentes na região pode servir como fonte de 
estudo futuro sobre o uso de vacinas na profilaxia destas 
infecções”, afirma. 

A vigilância epidemiológica da resistência da bactéria 
à penicilina é de grande importância, visto que as 
infecções pneumocóccicas são frequentes em pneumonias 

comunitárias na infância e meningite bacterianas. O 
conhecimento dos sorotipos circulantes na região pode 
contribuir para a análise crítica da vacinação. 

A amostra analisada durante o estudo foi formada por 27 
crianças e dois adolescentes, sendo a maior parte do sexo 
masculino e residente na Grande Vitória (ES). Os isolados 
de pneumococo em crianças internadas no Hospital Infantil 
Nossa Senhora da Glória (HINSG-ES) foram identificados 
quanto à sensibilidade aos antimicrobianos, sendo aqueles 
resistentes à penicilina caracterizados por técnica de 
amplificação gênica (PCR). Entre as doenças associadas à 
resistência à penicilina, as mais expressivas foram anemia 
falciforme (17,2%) e anemia ferropriva (20,7%). Os isolados 
foram sorotipados e os dados de caraterização genotípica e 
fenotípica foram correlacionados com a evolução clínica dos 
pacientes. Os resultados encontrados foram insuficientes 
em função do baixo isolamento de pneumococo no ano de 
2008, o que resultou em uma solicitação de ampliação da 
vigência da pesquisa por mais um ano. 

Com os resultados da pesquisa, a coordenadora 
espera contribuir para a geração de dados epidemiológicos 
da infecção pneumocóccica no Espírito Santo, levando 
ao conhecimento da comunidade médica e científica os 
sorotipos de S. pneumoniae circulantes, bem como o 
padrão de sensibilidade à penicilina. 

Título: Isolados de Streptococcus pneumoniae resistentes à penicilina: 
caracterização genotípica e correlação clínica 
Coordenadora: Rosana Alves 
Instituição: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 
Contato: rosana@intervip.com.br; rosana@univix.br 
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Estudo compara métodos de coleta de sangue em papel de filtro para detectar 
vírus da hepatite B

A utilização de amostras de sangue colhidas em papel de filtro tem se mostrado útil em diversas situações no diagnóstico 
de doenças genéticas e infecciosas. Esse tipo de coleta apresenta uma série de características que revelam a vantagem 
de sua utilização em detrimento de amostras convencionais, principalmente em inquéritos epidemiológicos. Segundo o 
coordenador da pesquisa, Fausto Edmundo, a padronização de uma técnica de extração simples e de baixo custo que 
permita a detecção do DNA do vírus da hepatite B (VHB) é de fundamental importância para estudos diagnósticos de 
hepatite B em áreas de maior endemicidade para essa doença, caso de alguns municípios do Espírito Santo. 

A pesquisa, realizada no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), testou três diferentes métodos de 
extração, em comparação à extração com kit comercial, considerado padrão-ouro neste projeto. Os resultados obtidos 
foram analisados para eleger a melhor técnica, verificando critérios como rapidez, quantidade de DNA extraído e custo, 
além da verificação de sensibilidade. 

No material biológico avaliado, foram identificados 18 portadores de hepatite B que não apresentavam sintomas da 
doença de uma amostra de 39 colhidas no ambulatório de fígado do Hucam. Para as amostras colhidas no município 
de Linhares, submetidas à pesquisa do DNA no plasma, os resultados mostraram que, dos 37 casos analisados, 28 
foram positivos para hepatopatia crônica e nove foram indetectáveis. Ao todo, o DNA do VHB no plasma em pacientes 
positivos ou negativos para hepatite foi identificado em 49 casos, sendo identificados como positivos no teste com o 
papel filtro FTA 43 (87,7%). 

Título: Pesquisa do DNA do vírus da hepatite B (VHB) em sangue coletado em papel de filtro: análise comparativa de três 
diferentes métodos de extração e utilização do sangue em papel de filtro em pesquisa de infecção oculta com o VHB 
Coordenador: Fausto Edmundo Lima Pereira 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo  
Contato: felp@ndi.ufes.br 

Saúde, Ambiente, Trabalho e Biossegurança 

Resultados de Pesquisas 

Pesquisa estuda impacto de portos marítimos do Espírito Santo na saúde 
dos trabalhadores 

No Espírito Santo, os portos respondem por 50% da economia local (Porto de Vitória, Porto de Tubarão, Praia 
Mole, Portocel, Terminal de Vila Velha, Cais de Paul, Companhia Portuária Vila Velha e Terminal de Ubu). Um dos 
grandes dinamizadores do comércio exterior é o corredor de transporte centro-leste, que promoveu o aumento do fluxo 
de mercadorias e navios e deu impulso ao processo de modernização portuária. Desde então, as condições de vida e 
trabalho da região vem sendo afetadas pelos danos que a atividade de beneficiamento da pelotização causou. Este 
estudo identificou os danos socioambientais e na saúde dos trabalhadores causados pela indústria de pelotização 
da Samarco, o impacto de sua expansão e da produção de hidrocarbonetos em Anchieta/Espírito Santo e projetou a 
demanda da região por equipamentos e serviço coletivos.

Segundo a coordenadora da pesquisa, a professora Maria Helena Ramos, a tese é que as condições de trabalho 
e de vida (incluindo a preservação do meio ambiente) são impactadas pela produção, visto que tais empreendimentos 
(mineração, petróleo e siderurgia) comprovadamente contaminam e destroem de forma irreversível o meio ambiente. 

Para Maria Helena, as mudanças na região de Anchieta - ampliação da indústria de pelotização, da produção e da 
distribuição de petróleo e gás – podem causar uma reorganização do espaço social e das condições de trabalho e de 
saúde da população local, bem como um adensamento populacional 
composto por trabalhadores provenientes da migração interna (do 
próprio Estado, de Minas Gerais e das regiões Norte e Nordeste), 
composta na maioria de mão de obra sem qualificação. 

Inicialmente, a pesquisa teve caráter exploratório e utilizou 
método qualitativo, com entrevistas abertas, dirigidas a informantes-
chaves, moradores mais antigos, lideranças comunitárias, sindicais e 
religiosas, etc.  O procedimento metodológico adotado foi o uso do 

A pelotização é um processo de aglomeração 
de partículas ultrafinas de minério de 
ferro, através de um tratamento térmico. 
Esta fração ultrafina (abaixo de 0,15 mm) 
é encontrada desta forma na natureza ou 

gerada no beneficiamento.
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Título: Impacto socioambiental e na saúde dos trabalhadores causados pela indústria de pelotização Samarco e aqueles 
que serão provocados pela produção de hidrocarbonetos no município de Anchieta (ES) 
Coordenadora: Maria Helena Rauta Ramos  
Instituição: Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia 
Contato: rauta-ramos@ig.com.br 

mapeamento dos investimentos e projetos previstos para a 
região e os prazos de sua implementação, avaliação dos exames 
das tendências de crescimento populacional, das necessidades 
de mão de obra, das demandas sociais por equipamentos e 
serviços públicos, além da rede logística e de infra-estruturas 
urbanas, como meios de comunicação e transporte. O estudo 
usou como estratégia o envolvimento da comunidade em todas 
as etapas da pesquisa. 

Em termos de contribuição para o SUS, uma metodologia de 
pesquisa-ação foi elaborada, mediante estratégia de intervenção 
social, que valoriza os grupos organizados da região, no controle 
da qualidade da saúde e da preservação do meio ambiente. A 
pesquisa resultou em vários projetos. Um deles foi a instalação 
da rede de proteção ambiental e de luta por melhores condições 
de saúde no litoral sul do Espírito Santo (Rede Comuna Verde), hoje com 5 grupos envolvidos e uma rede virtual para 
registro dos dados dos associados e dos resultados do estudo. 

A pesquisa ainda está em andamento e alguns trabalhos não foram finalizados, como é o caso dos diagnósticos 
sobre a pesca artesanal em Anchieta e sobre as condições de vida e de saúde da população residente em bairros 
periféricos no entorno da indústria de pelotização. 

Estudo avalia efeito tóxico de pesticidas organofosforados

Várias regiões do Espírito Santo e do Brasil usam pesticidas para aumentar a 
produtividade das plantações, fato danoso para a saúde da população. Dados 
preliminares obtidos pelo laboratório da Ufes apontam para um comprometimento da 
função barorreflexa e da neurotransmissão vagal em decorrência da exposição ao 
pesticida organofosforado, o metamidofós.  

Contudo, o efeito desta exposição sobre outros reflexos importantes, tais como o 
cardiopulmonar, a condução átrio-ventricular, entre outros, ainda não foi esclarecido. 
Diante desta lacuna, o presente estudo analisou os efeitos tóxicos do pesticida sobre o 
sistema cardiovascular e sobre a condução átrio-ventricular em animais experimentais. 

Segundo a coordenadora da pesquisa, a professora Karla Nívea Sampaio, os 
resultados desses efeitos podem contribuir para alertar a população acerca do risco dessa 
exposição. “Adicionalmente esses dados servem como subsídio para uma tomada de 
medidas preventivas e repressivas nesse âmbito”. 

Título: Avaliação dos efeitos tóxicos sobre o sistema cardiovascular decorrentes da exposição ao pesticida 
organofosforado metamidofós 
Coordenadora: Karla Nívea Sampaio  
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: kansampaio@cbm.ufes.br 
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Processo de extração de rochas compromete saúde do trabalhador

O estudo evidenciou os agravos à saúde do trabalhador 
no processo de extração e beneficiamento de rochas e granito, 
a partir da vivência e do discurso dos próprios trabalhadores. 
Segundo a coordenadora da pesquisa, Maria das Graças 
Barbosa, esse é um processo reconhecidamente perigoso 
e árduo, e neste sentido, merece urgente apoio, atenção 
e medidas estruturadas por parte do SUS. “A necessidade 
de capacitar cada vez mais os trabalhadores do grupo de 
Psicologia Social e do Trabalho (PST) de Cachoeiro do 
Itapemirim, que são aqueles que mais diretamente lidam 
com esta população, é imprescindível”, destaca.

De acordo com os resultados, as principais queixas 
dos trabalhadores estão ligadas a sintomas de sofrimento 
psíquico: insônia, irritabilidade, falta de paciência, 
esgotamento, depressão e efeitos sobre a sociabilidade 
e família. 

Em função do ritmo de trabalho acelerado e da exigência 
do trabalhador ficar à disposição da empresa, além do 
horário convencionado, os membros da família também 
sofrem com a falta de convivência com o trabalhador. 
Segundo a pesquisa, a falta de controle sobre seu tempo 
pode representar um perigo não só para o equilíbrio psíquico 
como também na execução da atividade de trabalho, pois o 
cansaço produz desatenção. 

No entanto, as relações entre os colegas e a 
possibilidade de poder contar com os companheiros em 
momentos de perigo ou até mesmo para a resolução de 

problemas cotidianos fez com que exercessem um 
sentimento de pertencer a um grupo e assim fortalecer sua 
identidade social. 

Três regiões do Estado foram avaliadas: Cachoeiro de 
Itapemirim, Governador Lindenberg e Aracruz. A metodologia 
utilizada foi a qualitativa, inspirada em método elaborado 
pela ONG Projeto Vida Viva, que trata de mapear o corpo, 
o trabalho e a vida dos trabalhadores, por eles mesmos, a 
partir de desenhos e discussões coletivas. A técnica permite 
uma análise coletiva do nível de adoecimento num mesmo 
local de trabalho. 

Segundo a coordenadora, o estudo pode contribuir 
para subsidiar políticas públicas de saúde relacionadas ao 
setor e para instrumentar trabalhadores e suas famílias na 
defesa da saúde e da qualidade de vida. 

Título: Homens (d)e Pedras: Trabalho e Saúde no processo de extração e beneficiamento de rochas ornamentais 
Coordenadora: Maria das Graças Barbosa Moulin 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: mgbmoulin@gmail.com 

Estudo avalia presença de substância tóxicas em água de abastecimento no ES 

Uma pesquisa desenvolvida pela Ufes avaliou o risco potencial de exposição a cianobactérias e a cianotoxinas na 
população dos municípios que são abastecidos pelo rio Santa Maria da Vitória e pela represa Rio Bonito, no Espírito Santo. 
As amostragens foram realizadas, com base na estrutura do fitoplâncton, variáveis limnológicas, alterações mutagênicas e 
citológicas, em um ponto próximo à barragem (dentro da represa) e outro perto da captação de água para abastecimento 
dos municípios da Grande Vitória em duas fases durante um ano (cheia e seca). 

De acordo com a coordenadora da pesquisa, a professora Valéria de Oliveira, projetos com este enfoque são pouco 
desenvolvidos no Brasil, sendo necessário mais investimentos por parte das agências de fomento, uma vez que se trata 
de água para diferentes fins, principalmente para abastecimento doméstico, cuja má qualidade pode colocar em risco a 
saúde da população. Um exemplo destes impactos aconteceu na cidade de Caruaru (PE), em 1996, quando cerca de 60 
pacientes renais crônicos morreram por intoxicação aguda causada por cianotoxinas na água que abastecia a clínica de 
hemodiálise, onde realizavam tratamento intensivo.  

Segundo a pesquisadora, as cianotoxinas somente são liberadas na água após ruptura das células. Isso faz com 
que as toxinas persistam na água por longo tempo. Elas são, em sua grande maioria, bioacumulativas, trazendo riscos à 
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população que se alimenta de peixes e outros animais do rio. 
Em duas estações amostrais, durante ciclo anual, foram coletadas amostras 

para avaliar diversas variáveis ambientais (temperatura, pH, consutividade 
elétrica, transparência, turbidez, etc), medidas da velocidade do vento, 
profundidade máxima. Também foram analisadas algas fitoplanctônicas e efeitos 
citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos. 

No período chuvoso, as duas estações de amostragem estudadas no rio 
Santa Maria da Vitória apresentaram-se, de forma geral, diferentes. Estudo da 
área 1 revelou ser este um ambiente profundo, de águas alcalinas, com menor 
valor de condutividade elétrica, turbidez, elevada densidade fitoplanctônica e de 
cianobactérias e maior concentração de clorofila-a. Por outro lado, a região EA2 
apresentou-se rasa, com pH ácido, altos valores de condutividade elétrica, maior 
turbidez, além de menor densidade fitoplanctônica e de cianobactérias. 

Segundo os resultados, poucos táxons (unidade de classificação dos 
seres vivos) na comunidade fitoplactônica na região EA1 no período seco 
foram encontrados se comparado à época de chuvas. A elevada densidade 

fitoplanctônica em EA1 pode estar associada ao alto tempo de residência de água aliado ao valor do pH, alta temperatura 
da água e vento fraco, contribuindo assim para o alto volume de cianobactérias. As variáveis de temperatura do ar e da 
água, profundidade máxima, transparência da água e limite da zona eufótica sofreram reduções durante a seca. Já a 
condutividade elétrica, a turbidez e a concentração de materiais em suspensão tiveram aumento em seus valores neste 
mesmo período. 

Dos táxons de cianobactérias encontrados, os pertencentes aos gêneros Microcystis e Synechococcus foram os mais 
destacados, os quais já são citados em literaturas como potencialmente produtores de microcistina. 

Segundo a coordenadora da pesquisa, devido à confirmação da presença de cianobactérias potencialmente tóxicas 
no rio Santa Maria da Vitória, o uso de suas águas para abastecimento é um risco à saúde pública, necessitando de 
monitoramento constante por parte dos órgãos responsáveis pela captação da água. Além disto, deve-se tomar cuidado 
com o consumo de animais (peixes, etc.) provenientes do local, já que as cianotoxinas são bioacumulativas, e com as 
águas utilizadas para irrigação de culturas. 

Título: Potencial risco de exposição a cianobactérias e cianotoxinas em um dos principais mananciais de abastecimento 
no estado do Espírito Santo (Rio Santa Maria da Vitória) 
Coordenadora: Valéria de Oliveira Fernandes 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: valeriaes@uol.com.br 
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Pesquisa identifica presença de metano nas estações de tratamento de água do ES 

No Brasil, e também no Espírito Santo, os sistemas de abastecimento de água utilizam, em sua grande maioria, o 
cloro como agente desinfetante e também a pré-cloração como rotina de operação. Tais procedimentos, agravados pela 
qualidade dos mananciais, conduzem a aplicação de elevadas dosagens de cloro nas unidades de contato, aumentando a 
potencialidade de formação de compostos halogenados, dentre eles, os trialometanos (composto trisubstituído de metano). 
A partir desse cenário, a pesquisa teve por objetivo avaliar a presença de trialometanos em estações de tratamento de 
água de Vitória, tendo como instituições parceiras a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a Prefeitura de Vitória, 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Segundo o coordenador da pesquisa, o professor Edumar Ramos, a presença de trialometanos em água de 
abastecimento indica um risco à saúde. Desta forma, este estudo pode subsidiar o gestor público na vigilância da qualidade 
e nas ações para garantir o controle na formação destes compostos. 

Na maioria das estações de tratamento de água, o cloro ativo é utilizado nas etapas de desinfecção com o objetivo 
de destruir ou inativar microrganismos responsáveis por doenças como o cólera, febre tifóide, diarreia, entre outras. A 
escolha do cloro como oxidante é devido ao baixo custo, fácil manuseio e alta eficiência à temperatura ambiente e em 
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tempo relativamente curto. No entanto, o cloro pode reagir com a matéria orgânica da água bruta, gerando subprodutos de 
reação chamados de compostos orgânicos halogenados. Dentre esses compostos encontram-se os trialometanos (TAMs), 
que são reconhecidamente carcinogênicos. Nas estações de tratamento de água para abastecimento público (ETAs), a 
etapa de pré-oxidação com o cloro fornece uma contribuição maior para a formação desses compostos do que qualquer 
outra fase do tratamento. 

Título: Exposição ambiental a trialometanos em água de abastecimento no município de Vitória (ES) 
Coordenadora: Edumar Ramos Cabral Coelho 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: edumar@ct.ufes.br 

Condições precárias de higiene e saneamento podem causar diarreia aguda

Este projeto da Ufes estudou a etiologia bacteriana 
das gastrenterites em crianças menores de cinco anos, 
que residem em comunidades quilombolas e da periferia 
urbana de São Mateus, providas por menos de 5% e por 
65% de rede de esgoto implantada, respectivamente. 
Agentes Comunitários de Saúde e alunos do Centro 
Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes) foram 
treinados especificamente para participar na coleta de 
dados sociodemográficos e de amostras clínicas para 
identificação de enteropatógenos bacterianos (E. coli, 
Shigella e Salmonella) e determinação de genes de 
virulência para caracterização da E. coli diarreiogênica 
(DEC). Para estas amostras, foi estabelecido no 
Ceunes um laboratório capacitado no isolamento de 
microrganismos a partir de amostras fecais, e na Ufes, 
um incremento na linha de pesquisa sobre patógenos 
associados às gastrenterites infantis. 

De acordo com os resultados, a pesquisa verificou que 
o uso de um grupo de cepas de E. coli propiciou detecção 
mais rápida e econômica dos diferentes patotipos por caso 
estudado (diarréico/controle). O diagnóstico molecular da 
caracterização da E. coli diarreiogênica (DEC) mostrou seu 
perfil epidemiológico em crianças que vivem em precárias 
condições de higiene e de saneamento básico. 

A frequência de DEC encontrada nesse estudo foi 
aproximadamente o dobro do encontrado em outros estudos 
no Brasil, mas apesar da alta prevalência não foi possível 
demonstrar associação de qualquer patotipo com a causa 
da diarreia. Por isso, futuros estudos são necessários para 

avaliar o real papel dos patotipos DEC na gênese da diarreia 
nas populações estudadas.  Patotipos DEC são cepas de 
Escherichia coli com capacidade de infectar o intestino 
que apresentam genes que codificam fatores de virulência 
que lhes permitem aderir à mucosa e causar lesões e/ou 
alterações fisiológicas.

Os patotipos mais encontrados foram o EAEC (E.coli 
enteroagregativa), o EPEC atípica (E.coli enteropatogênica 
clássica) e o DAEC. O primeiro é um patógeno emergente 
identificado como causa de diarreia aguda persistente, 
em menores de um ano em países em desenvolvimento, 
com potencial de causar danos à mucosa intestinal, 
podendo comprometer o estado nutricional das crianças. O 
segundo também é considerado um patógeno emergente 
em indivíduos de todas as idades e estudos têm mostrado 
sua associação com diarreia, principalmente em crianças 
menores de um ano. Já o DAEC é de uma categoria 
independente, que apresenta um padrão de aderência 
agregativa difusa em cultura de células HEp-2. Alguns 
estudos, inclusive no Brasil, têm mostrado uma associação  
deste patógeno com diarreia em crianças maiores de 12 
meses. Em outros, a frequência foi semelhante em crianças 
com e sem diarreia. 

Neste trabalho, foi encontrada a primeira amostra 
de STEC no Espírito Santo. Este patotipo faz parte da 
EHEC (E.coli enterohemorrágica) e corresponde à sua 
forma atípica que produz a toxina de Shiga (da Shigella 
dysenteriae). Alguns trabalhos sugerem que pode causar 
infecção intestinal e síndrome hemolítica urêmica. 

Título: Enteropatógenos bacterianos em diarreia aguda de crianças quilombolas e da periferia urbana de São Mateus (ES) 
Coordenador: Sonia Maria de Souza Kitagawa 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: kitaga@terra.com.br 

Saúde da Criança e do Adolescente
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Saúde da Mulher
Sistema cardiovascular de mulheres com câncer de mama foi avaliado por 
pesquisa no ES

De acordo com levantamento feito pela pesquisadora Glaucia Rodrigues, o Espírito Santo ocupa o 10º lugar no ranking 
de casos novos de câncer de mama (660 casos novos em 2003), que é apontado como a primeira causa de morte entre as 
mulheres dos 35 aos 70 anos de idade. Nesta mesma faixa etária, surgem as doenças cardiovasculares consequentes da 
hipertensão arterial, apontada como primeira causa de morte no Brasil e no mundo. Desta forma, segundo a coordenadora 
da pesquisa, como nenhum estudo até o momento buscou a integração do sistema cardiovascular associada à ocorrência 
do câncer de mama, esta pesquisa avaliou os efeitos cardiovasculares promovidos pelo uso da quimioterapia e tamoxifeno 
em mulheres entre 40 e 60 anos com câncer de mama. Foram incluídas na avaliação cardiovascular as mulheres 
mastectomizadas que ingressaram no Programa de Reabilitação de Mulheres Mastectomizadas (Premma).

Os estudos foram desenvolvidos em parceria com hospital da Associação Feminina de Combate ao Câncer (AFFEC), 
considerado referência para tratamento de câncer pelo SUS em mulheres do Espírito Santo, do sul da Bahia e Minas 
Gerais. A pesquisa pretende criar um protocolo para sistematização da assistência de enfermagem integrada às mulheres 
em tratamento do câncer de mama. O acompanhamento foi realizado por 12 meses. Na primeira consulta, foram feitas 
coleta de histórico e levantamento de fatores de risco cardiovascular (idade, história pessoal e familiar, hábitos alimentares, 
etc), além de exames laboratoriais e ecocardiograma. Após três meses, os sinais vitais, o Índice de Massa Corporal (IMC) 
e a proteína-C reativa ultrasensível foram avaliados. 

Resultados parciais da pesquisa apontaram para o aumento da PCR somente no grupo em quimioterapia, fator que 
pode contribuir para quadros de inflamação e distúrbios cardiovasculares. Também foi possível observar que no início 
do tratamento todas as pacientes apresentavam valores normais de sinais vitais (PA e FC) e exames laboratoriais (PCR, 
Apolipo A1 e B100, Pró-BNP). Já no 3º mês de tratamento, foi observado que as pacientes em quimioterapia apresentavam 
valores de PCR mais elevados, o que não foi observado nas pacientes em uso de tamoxifeno. Além disso, foi verificado 
que a utilização de tamoxifeno reduz os níveis de proteína C-reativa, que serve como importante marcador associado ao 
risco aumentado de infarto agudo de miocárdio. 

Estatísticas mostram que as doenças cardiovasculares constituem importante causa de invalidez e morte na população 
ativa, e a hipertensão arterial o maior fator de risco para morbidade e mortalidade cardiovascular. Vários estudos têm 
buscado elucidar os fatores causadores das alterações cardiovasculares, dentre eles, a reposição hormonal feminina. 

Título: Avaliação dos efeitos da hormônioterapia com tamoxifeno sobre sistema cardiovascular e renal de mulheres 
Coordenadora: Glaucia Rodrigues de Abreu 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: grabreu@npd.ufes.br 

Saúde do Idoso
Pressão arterial e risco cardiovascular em idosos são analisados por pesquisa no ES 

A maioria dos estudos de prevalência de hipertensão arterial (HA) tem como indivíduos-alvo a população de 18 a 64 
anos de idade, excluindo os indivíduos idosos, os quais se apresentam em percentagem cada vez maior na sociedade. 
Outra característica é a de que a maior parte dos idosos são hipertensos que apresentam HA sistólica isolada. Segundo o 
coordenador da pesquisa, Elisardo Corral Vasquez, no Espírito Santo há carência de estudos nessa área, sendo importante 
a realização de um estudo sobre os fatores de risco cardiovasculares nas 24h do dia para comparar o método de aferição 
casual com o de monitorização ambulatorial (Mapa). Desta forma, o objetivo da pesquisa foi avaliar em indivíduos idosos 
residentes em asilos e no leito familiar o comportamento da pressão arterial e o risco cardiovascular. 

A amostra composta por 100 indivíduos com idade igual ou maior  a 65 anos, os quais primeiramente foram submetidos 
a um questionário e registro de gênero, etnia, idade, uso de tabaco, álcool, consumo regular de medicamentos, hábitos 
alimentares, ingestão de sal e antecedentes familiares. A medida da pressão arterial casual foi feita no mínimo duas 
vezes por dia, de acordo com a V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. 

Além disso, estudos experimentais foram realizados em camundongos machos e fêmeas, com subgrupos de animais 
jovens e idosos, para avaliar também a pressão arterial e a reatividade vascular de anéis de aorta isolados, em especial a 
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possível disfunção endotelial, entre outros fatores. 
Num dos estudos, camundongos machos com hipercolesterolemia, 

e seus respectivos controles, foram acompanhados em três idades 
diferentes (dois, quatro e oito meses). Os animais foram alocados em 
gaiolas metabólicas para medida de ingestão de água e coleta de urina de 
24 horas e, em seguida, eutanasiados para coleta de sangue. Foi medida a 
concentração sérica de colesterol total e a creatinina foi medida no plasma 
e na urina, o que permitiu a inferência sobre a taxa de filtração glomerular 
(TFG), que significa o volume de sangue filtrado pelos glomérulos renais 
por minuto. 

Quanto aos resultados, os animais ApoE (camundongos geneticamente 
modificados que carecem da apolipoproteina E e, consequentemente, 
desenvolvem hipercolesterolemia e aterosclerose) apresentaram altas 
concentrações séricas de colesterol quando comparados aos controles, sem variação temporal dentro dos grupos. Também 
foi verificado que não existem alterações significativas de peso corporal, volume urinário e ingestão de água em ambos 
os grupos. Os animais apresentaram progressiva perda temporal de função renal, demonstrada pela redução da taxa de 
filtração glomerular. Tal perda é precoce em animais hipercolesterolêmicos, que aos dois meses de idade já possuem 
função renal prejudicada. Foi verificado também presença de albuminúria (perda da proteína Albumina por meio da urina) 
somente nos camundongos ApoE de oito meses, indicando lesão renal severa. 

Os dados da pesquisa permitiram concluir que o processo natural de envelhecimento traz prejuízo de função renal. Tal 
perda se estabelece precocemente em animais hipercolesterolêmicos e culmina com o desenvolvimento de severa lesão 
renal. Desta forma, esse estudo enfatiza a necessidade de acompanhamento e tratamento de pacientes dislipidêmicos 
(aqueles que possuem níveis elevados ou anormais de lipídios e/ou lipoproteínas no sangue) na sua fase inicial a fim de 
se evitar prejuízos precoce de função renal. 

Com base nos resultados já coletados em seres humanos e os que estão sendo estudados em animais experimentais, 
a pesquisa sugere às secretarias de saúde que implementem novas terapias anti-hipertensivas voltadas exclusivamente 
para os pacientes com mais de 65 anos, pois o tratamento deveria ter como meta a redução da pressão arterial sistólica 
isolada e não a diastólica, a qual na maioria das vezes nesta idade já está reduzida. 

Título: Avaliação do comportamento da pressão arterial e prevalência de hipertensão arterial em indivíduos idosos e estudo 
de mecanismos vasculares em animais experimentais idosos – SUS 
Coordenador: Elisardo Corral Vasquez 
Instituição: Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia 
Contato: evasquez@pesquisador.cnpq.br 

Pesquisa avalia Política de Saúde Mental no Espírito Santo

Um estudo documental realizado pela pesquisadora da Ufes Maria Lúcia Teixeira avaliou a Política de Saúde Mental 
(PSM) do Espírito Santo e como ela está sendo tratada pela política municipal no Estado. Documentos da gestão municipal 
de 28 dos 78 municípios do ES foram analisados. 

Dos 28 municípios avaliados, 19 possuem serviço de Saúde Mental, sendo que 14 (76,5%) planejaram ações, mas 
apenas cinco (29,4%) garantiram recursos para sua execução. Segundo a coordenadora da pesquisa, isso representa um 
entrave para a implementação da PSM, visto que não assegura o cumprimento das ações propostas. 

Ainda de acordo com o estudo, do total de municípios estudados (28), nove não têm nenhum tipo de política na área. 
Nos relatórios de gestão, apenas 10 municípios descrevem ações realizadas na área de Saúde Mental e 10, o número de 
internações psiquiátricas. Entretanto não registram atividades feitas para reverter o coeficiente de internação. Os demais 
não fazem referência à Saúde Mental e não destacam dados dos investimentos na área. 

Segundo a coordenadora, os resultados possibilitam ao gestor estadual refletir sobre o processo de implementação da 
Política de Saúde Mental no ES, identificar as principais resistências e os desafios para a mudança de paradigma. 

Saúde Mental

Índice de matérias

cbc-df.org.br

Título: Análise da Política de Saúde Mental no ES: entre tramas, redes e atos 
Coordenadora: Maria Lúcia Teixeira Garcia  
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: lucia.garcia@pq.cnpq.br; lucia-garcia@uol.com.br 
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Sistemas e Políticas de Saúde 
Regionalização das políticas de saúde é tema de estudo em ES 

O projeto busca analisar em que medida as políticas 
de saúde no Espírito Santo têm se adequado às propostas 
de regionalização e microrregionalização trazidas pelo SUS 
nos últimos anos, em especial a partir da Norma Operacional 
da Assistência à Saúde de 2002 e do Pacto pela Saúde 
de 2006. Além disso, analisou também o processo da 
garantia de formas de financiamento, buscando avaliar se 
há recursos financeiros públicos próprios do Estado e dos 
municípios, além dos repasses da União. 

Segundo o coordenador da pesquisa, Rogério Arthmar, 
o processo de implementação do SUS no Estado tem 
encontrado alguns percalços no caminho da sua gestão e 
de seu financiamento, os quais têm sido contornados com a 
construção do Plano Estadual de Saúde para o Quadriênio 
2004-2007, do Plano Diretor de Regionalização (2003), da 
Programação Pactuada e Integrada (PPI) e da melhoria da 
operacionalização do Fundo Estadual de Saúde. 

Para responder aos objetivos propostos foi realizada 
uma análise quali-quantitativa, investigando os planos 
de gestão em saúde, relatórios de gestão, relatórios de 
prestação de contas estadual e municipal, legislação 
pertinente, documentos do SUS, documentos da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-ES), atas das Comissões Bipartite 

e dos Conselhos de Saúde. Em seguida, foi realizada 
uma abordagem metodológica de pesquisa usando como 
estratégia de coleta de dados a realização de entrevistas 
com atores-chave do processo de implementação do SUS 
no Espírito Santo. 

De acordo com os resultados, o Estado, em seu 
histórico de regionalização, possui atuação participativa 
dos oito consórcios entre municípios firmados em 2000, que 
ofertam serviços em consultas e exames especializados, 
e das Comissões Intergestores Bipartites Microrregionais 
(CIBs Micro). A gestão político-administrativa do Estado 
está dividida em quatro macrorregiões e 12 microrregiões 
e o Plano Diretor de Regionalização (PDR 2003) em três 
macrorregiões e oito microrregiões de saúde. 

A pesquisa recomenda que o Estado assuma a 
regionalização do sistema de saúde como princípio da 
Política Estadual de Saúde, estude a possibilidade da 
criação de uma Coordenação de Regionalização, amplie o 
canal de cooperação e diálogo com o Ministério da Saúde e 
estruture um setor para a coordenação e o acompanhamento 
dos consórcios. 

Em relação aos investimentos do próprio Estado e da 
União, o Espírito Santo repassa uma quantidade significativa 
de recursos para a saúde. Em 2008, o Estado investiu R$ 
618 milhões, enquanto o governo federal disponibilizou R$ 
389 milhões para a saúde da região. De 2002 a 2008, já 
foram investidos quase R$ 3 bilhões pelo Estado e R$ 1,3 
bilhão pela União.  

Título: Descentralização, regionalização e 
microrregionalização da Saúde no Espírito Santo: 
financiamento e gestão nos anos 2000
Coordenador: Rogério Arthmar 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo 
Contato: arthmar@npd.ufes.br 
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