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No Paraná, a pesquisa vai ao campo para solucionar problemas de saúde
Descentralização das 

pesquisas e riqueza de temas. 
Essas são as características 
do Paraná, estado que 
promove a ciência em saúde 
não só na capital, mas em 
diversas outras cidades no 
interior e no campo. Para 
apresentar o valor destes 
estudos, Curitiba sediou nos 
dias 2 e 3 de fevereiro o Seminário 
de Avaliação Final dos 23 projetos 
aprovados pelo Programa Pesquisa 
para o SUS: gestão compartilhada em 
saúde (PPSUS). 

Na abertura do evento, estiveram 
presentes a então coordenadora 
do Fomento Descentralizado à 
Pesquisa em Saúde do Ministério da 
Saúde, Vaneide Marcon Cachoeira, 
a diretora técnica-científica da 
Fundação Araucária de Apoio 

ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Paraná, Berenice 
Quinzani Jordão, e a diretora da Escola 
de Saúde Pública do Paraná, Arlene 
Fernandes. A Secretaria Estadual de 
Saúde teve sua representação na 
presença dos técnicos Alfredo Benatto 
e Márcia Siqueira.

Desde a criação do programa, 
quatro chamadas públicas foram 
realizadas no estado do Paraná, como 
lembrou Berenice Jordão. A última 
delas recebeu a maior quantidade de 

projetos e recursos financeiros. 
De acordo com Vaneide 

Marcon, o aporte de recursos 
também cresceu nos últimos 
anos. Os investimentos desti-
nados ao estado saltaram de 
R$ 800 mil (na primeira edição, 
em 2003) para R$ 6 milhões 
(edição 2008/2009).

Uma comissão formada 
por quatro pesquisadores das diversas 
áreas relacionadas aos temas do 
edital avaliou os aspectos técnico-
científicos das pesquisas e a coerência 
com os critérios do edital. O grupo de 
especialistas foi composto por Maria 
Ribeiro Lacerda, da Universidade 
Federal do Paraná, Jefferson Rosa 
Cardoso, da Universidade Estadual de 
Londrina, Taís Aidar de Freitas Mathias 
e Rosane Peralta da Universidade 
Estadual de Maringá. 

Com a palavra, o gestor
O secretário Estadual de Saúde do Paraná, Gilberto Martin, é um entusiasta da pesquisa 

na região. Em entrevista ao Informe, ele diz “reconhecer a necessidade de estímulos, como 
os recursos do PPSUS, para ampliação e implementação de estratégias acadêmicas que 
promovam a pesquisa em saúde e as políticas públicas de educação e saúde.” Confira.

O que vem sendo feito para melhorar as ações de Ciência e Tecnologia em Saúde 
no Paraná? 

Estreitamos os laços com a Fundação Araucária, uma vez que parcerias e cooperações 
com a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia existem há muitos anos nas diversas 
áreas. Essas parcerias se dão em diversas áreas, como assistência, por meio da gestão 
compartilhada dos hospitais universitários e consórcios intermunicipais. Outros exemplos são 
implantação e manutenção de serviços de atenção odontológica, produção de medicamentos, 

execução de exames laboratoriais descentralizados como extensões do Laboratório Central do Estado e do Centro de 
Pesquisa e Produção de Imunobiológicos, até a participação nos polos regionais de Educação Permanente em Saúde.

Quais foram os investimentos? 
Se tomarmos exclusivamente como “recursos financeiros em pesquisa”, a Secretaria tem aportado recursos para 

pesquisa, manutenção e investimentos no Centro de Pesquisa e Produção de Imunobiológicos do Paraná (CPPI). Mas, 
historicamente, o Paraná mantém seis universidades estaduais e treze faculdades, enquanto o Governo Federal só mantinha 
a Universidade Federal do Paraná e um Centro de Formação Tecnológica. 

Há algum tema que seria importante para um próximo edital do PPSUS? 
Temos algumas áreas merecem atenção. É o caso do aprofundamento de estudos em relação aos processos de 

monitoramento e avaliação; de fortalecimento, constância e efetividade da proposta de Educação Permanente em Saúde; 
a redefinição da organização dos serviços de saúde a partir da Atenção Primária em Saúde e sua operacionalização em 
Redes de Cuidados efetivas e eficientes. Mas essas são pautas para um próximo PPSUS.

A rodada de avaliação do Seminário contou com a 
presença de pesquisadores e do comitê de especialistas
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Promoção da Saúde

Confira as pesquisas apresentadas no Seminário de Avaliação

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Higienização das mãos é avaliada em hospital de ensino  
Maringá estuda qualidade de vida de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica
Estudo relaciona uso de pedômetros à atividade física de tabagistas

Epidemiologia
Pesquisa associa fibromialgia à enxaqueca
Grupo detecta rotavírus em Londrina e outras regiões do Paraná

Complexo Produtivo da Saúde
Pesquisadores buscam ferramenta para diagnóstico da cisticercose
Novo reagente pretende melhorar o diangóstico da tuberculose
UEL testa vacina para o controle da toxoplasmose congênita
Teste busca diferenciar diagnóstico da neurocisticercose e da toxoplasmose 

Saúde mental
Ações de Saúde Mental no PSF de Maringá são avaliadas em estudo

Saúde do Idoso
UEM avalia impacto do atendimento de urgência e emergência em hipertensos

Saúde bucal
Estudo revela efeitos da malva na resposta inflamatória e cicatrização dental

Saúde da Mulher
Programa de vigilância em saúde ajuda a reduzir toxoplasmose em gestantes

Doenças transmissíveis
Estudo confirma eficácia do Elisa na triagem de doença de Chagas em banco de sangue
IBPM desenvolve teste de genotipagem para hepatite C rápido e barato

Doenças não transmissíveis
Pesquisadores estabelecem relação entre anemia hemolítica e quimioterapia com paclitaxel
Gordura no fígado pode ser marcador de risco em pacientes com síndrome metabólica
Sonda nacional de DNA barateia diagnóstico de leucemias agudas em crianças

Avaliação de Tecnologias em Saúde
Estudo avalia a relação entre achados eletrocardiográficos e IVAE em pacientes chagásicos

Pesquisa Clínica
Estudo molecular revela mutações genéticas em pacientes com hipotireoidismo congênito
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Promoção da saúde
Higienização das mãos é avaliada em 
hospital de ensino  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

A pesquisa avaliou o padrão de higienização das 
mãos, antes e após uma campanha educativa sobre 
o tema, em unidades de terapia intensiva neonatal, 
pediátrica e adulto no Hospital Universitário de Maringá. 
Também investigou a eficácia antimicrobiana de 
preparações alcoólicas, de antissépticos detergentes e 
do sabão, depois do cuidado com pacientes.

Considerado o procedimento isolado mais importante 
na prevenção das infecções hospitalares, a higienização 
das mãos conta com orientações do Ministério da Saúde, 
que institui sete passos e o tempo de execução adotados 
como referência para as técnicas de prevenção.

O resultado do estudo demonstrou que nas UTIs do 
hospital de ensino há uma boa taxa geral de adesão à 
higienização das mãos, com 61%, porém há falhas na 
execução da técnica detectada em todas elas. Os passos 
de fricção do polegar e da ponta dos dedos foram as etapas 
mais negligenciadas. 

O tempo gasto no processo ficou abaixo do valor 
proposto pela regulamentação do Ministério da Saúde, 
que preconiza 20 a 30 segundos para higienização com 
preparações alcoólicas e 40 a 60 segundos para uso com 
sabão ou antisséptico detergente. A maioria dos profissionais 
de saúde (87%) preferiu usar o sabão ou antisséptico 
detergente em vez do álcool gel.

Os dados encontrados reforçam a importância da 
escolha de tópicos a serem enfatizados nas futuras 
campanhas educativas em serviços de controle de infecção 
de hospitais do SUS, auxiliando na prevenção e controle 
dessas infecções.

Recomenda-se que a fricção antisséptica das mãos 
com álcool gel deve ser estimulada na rotina de trabalho das 
UTIs por ser mais efetiva do que a higienização das mãos 
com água e sabão ou com antisséptico detergente.

Ainda em desenvolvimento, a pesquisa responderá 
até o final de 2010 ao experimento 2, que desenvolve 
campanha educativa de incentivo à higienização das 
mãos; e ao experimento 3, que promoverá estudo 
observacional pós-intervenção da campanha.

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Título: Avaliação do padrão de higienização das mãos em 
um hospital de ensino
Instituição: Universidade Estadual de Maringá
Coordenador: Celso Luiz Cardoso
Contato: clcardoso@uem.br

Maringá estuda qualidade de vida de 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica

Avaliar a qualidade de vida de pacientes que serão 
submetidos à cirurgia bariátrica e os pós-operados, em 
diferentes períodos do pós-cirúrgico, é o trabalho desta 
pesquisa desenvolvida pela Universidade Estadual de 
Maringá. O estudo analisou os seguintes aspectos: 
psicológico (ansiedade, depressão, autoestima); 
qualidade da dieta; nível de atividade física; parâmetros 
clínicos (pressão arterial, frequência cardíaca em repouso, 
glicemia etc); antropometria; densitometria óssea; e 
composição corporal por meio da bioimpedância.

A escolha dos participantes da pesquisa se deu de 
forma aleatória, desde que residentes em Maringá e 
região.Pelo estudo, ficou demonstrado que a intervenção 
cirúrgica promove a perda expressiva de peso. Contudo, 
passados cerca de 36 meses, há uma recuperação 
de parte do peso. A glicemia do jejum apresenta taxas 
melhores, assim como do colesterol. 

Em relação aos indicadores de qualidade de vida, 
comportamentos distintos são apresentados, assim 
como são diferentes os resultados da composição 
corporal. Isso chama a atenção para a necessidade de 
acompanhamento a longo prazo desses pacientes, pois 
eles podem necessitar da atenção de profissionais de 
saúde para minimizar os riscos de problemas associados 
ao procedimento cirúrgico. Aparentemente, os pacientes 
têm reduzida a satisfação com a cirurgia depois dos três 
primeiros anos de realização do procedimento. 

Ainda restam 10% das avaliações para que 
o estudo finalize. Entretanto, acredita-se que os 
comportamentos constatados se mantenham. A 
expectativa é, com a realização desta pesquisa, 
aumentar o nível de conhecimento dos profissionais 
da saúde e também dos interessados na realização do 
tratamento cirúrgico da obesidade. 

Além disso, é possível que possam ser identificados, 
em estágio precoce, eventuais problemas de saúde 
associados à intervenção cirúrgica, de modo a 
encaminhar os pacientes corretamente.

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Título: Qualidade de vida de pacientes submetidos à 
cirurgia bariátrica
Instituição: Universidade Estadual de Maringá
Coordenador: Nelson Nardo Júnior
Contato: nnjunior@uem.br

Índice de matérias

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/manual_integra.pdf
http://pesquisasaude.saude.gov.br/bdgdecit/projeto.php?codigo=1571 
http://www.saude.gov.br/pesquisasaude
http://pesquisasaude.saude.gov.br/bdgdecit/projeto.php?codigo=1570
http://www.saude.gov.br/pesquisasaude
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Epidemiologia
Pesquisa associa fibromialgia à enxaqueca

A proposta da pesquisa foi avaliar se um protocolo que 
utiliza pedômetros - pequenos aparelhos contadores de 
passos - é eficiente para incentivar o aumento da atividade 
física na vida diária de tabagistas considerados inativos. 
Essa preocupação se deve ao fato de que esse grupo 
tem mais facilidade em desenvolver doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas (DPOC). Portanto, iniciativas que visam 
a promoção da atividade física são fundamentais no sentido 
de prevenir o declínio da função pulmonar nessa população.

Como referência, foi utilizado o parâmetro do 
American College of Sports Medicine, que recomenda 
o mínimo de 30 minutos de atividade física moderada, 
por dia, para se manter a aptidão física. O período 

corresponde a aproximadamente 10 mil passos diários. 
O estudo mostrou que os indivíduos tabagistas 

e fisicamente inativos que participaram do protocolo 
aumentaram consideravelmente o número de passos 
diários. Mais de 50% daqueles que não atingiam os 
10 mil passos mínimos ao dia passaram a atingir essa 
meta. O resultado do estudo indica que a utilização 
de pedômetros em programas que visam estimular a 
atividade física em tabagistas é uma estratégica simples, 
economicamente viável e com potencial imediato de 
aplicação ao SUS.  

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Título: Prevalência da enxaqueca em pacientes portadores de fribromialgia e relação com déficits do metabolismo 
oxidativo mitocrondrial através da análise da variação do ácido lático
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Coordenadora: Rosana Hermínia Scola
Contatos: scola@hc.ufpr.br e scola.rosana@hotmail.com

Estudo relaciona o uso de pedômetros à atividade física em tabagistas

Título: Estudo sobre a Promoção de Atividade Física em 
Tabagistas (EPAFT), um estudo randomizado e cruzado 
sobre os efeitos a curto e médio prazo de um programa 
utilizando pedômetros para aumento da atividade física 
diária em tabagistas
Instituição: Universidade Estadual de Londrina
Coordenador: Fábio de Oliveria Pitta  
Contato: fabiopitta@uol.com.br

A elevada prevalência de 
enxaqueca e fibromialgia associadas 
aos transtornos debilitantes e dores 
agudas em determinados indivíduos 
constitue um problema que afeta 
consideravelmente a qualidade de vida 
dessa população e, consequentemente, 
impacta na saúde pública. 

Um diagnóstico correto e precoce 
está diretamente relacionado com 
uma escolha terapêutica eficiente. 
Neste estudo, o objetivo foi determinar 
a prevalência de enxaqueca em 
um grupo de pacientes portadores                      
de fibromialgia. Também buscou-se 
promover a formação de um grupo de 
especialistas capacitados em tratar 
pacientes com essas patologias. 

A intenção era determinar 
a relação da enxaqueca e da 
fibromialgia como uma desordem do 
metabolismo das mitocôndrias por 
meio da análise do comportamento 
do ácido lático.

Os 200 pacientes que preenche-
ram os critérios para fibromialgia, 
registrados no ambulatório de reuma-
tologia do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná, 
foram avaliados e subdivididos em dois  
grupos: o de portadores de fibromialgia 
e enxaqueca, e o de portadores de 
fibromialgia, sem enxaqueca. Os 
testes de Headache Impact Test e 
Fibromyalgia Impact Test foram usados 
para determinar o impacto sobre a 

qualidade de vida dos pacientes.
Os resultados mostraram que os 

pacientes portadores de fibromialgia 
apresentam uma prevalência de 
enxaqueca muito superior à esperada 
em uma população sem a síndrome, 
Além disso, constatou-se que a 
fibromialgia não é uma doença 
coexistente e, sim, uma comorbidade 
(transtorno associado). As conclusões 
sugerem a existência de uma sín-
drome disfuncional somatosensorial 
fibromialgia e cefaleia, que está 
correlacionada a valores basais de 
ácido lático elevados.

Saiba mais sobre este estudo no 
Pesquisa Saúde (www.saude.gov.br/
pesquisasaude).

Índice de matérias
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http://pesquisasaude.saude.gov.br/bdgdecit/projeto.php?codigo=1573 
http://www.saude.gov.br/pesquisasaude
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http://www.saude.gov.br/pesquisasaude
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Grupo detecta rotavírus em Londrina e outras regiões do Paraná 
Esta pesquisa se propôs a 

detectar a presença do rotavírus na 
diarreia aguda infantil e em adultos 
na região de Londrina e outras 
localizações no Paraná. Também 
pretendeu caracterizar os rotavírus 
selvagens circulantes, com vista a 
eventual emergência de novas cepas. 

O rotavírus é o principal agente 
causador da diarreia em crianças entre 
6 a 24 meses de idade. Nos países 
em desenvolvimento, os casos agudos 
podem levar a uma estimativa de 870 
mil mortes por ano.

Atualmente a ocorrência da 
diarreia aguda por rotavírus em adultos 
tem ocorrido com maior frequência, 
o que torna o evento importante na 
epidemiologia da doença.

Recentemente, a vacina do 

rotavírus foi incorporada ao calendário 
do Ministério da Saúde, sendo 
relevante fornecer subsídios para 
revisão e atualização dos efeitso da 
vacina em uso. 

Os resultados obtidos até 
o momento têm demonstrado a  
ocorrência de cepas semelhantes 
às detectadas nacional e inter-
nacionalmente. Porém, a detecção 

crescente de infecção em adultos é um 
dado importante, principalmente em se 
tratando de pacientes hospitalizados 
por causa da diarreia aguda e o reflexo 
disso na morbidade e mortalidade.  

Estes aspectos, além da impor-
tância na epidemiologia e na patogenia 
da infecção, são determinantes na 
eventual incorporação de novos 
sorotipos nos antígenos. 

Além do resultado obtido, 
a pesquisa originou dois artigos 
científicos, um deles publicado no 
periódico Journal Medical Virol, e uma 
dissertação de mestrado.

Saiba mais sobre este estudo no 
Pesquisa Saúde (www.saude.gov.br/
pesquisasaude).

Título: Detecção de rotavírus em Londrina e outras regiões do Paraná
Instituição: Universidade Estadual de Londrina 
Coordenador: Carlos Nozawa
Contato: cnoz@uel.br 

Complexo produtivo da saúde
Pesquisadores buscam ferramenta para diagnóstico da cisticercose

Título: Melhoria de processo de produção de antígeno de Cysticercus longicollis para reação de 
imunofluorescência indireta 
Instituição: Secretaria de Estado da Saúde
Coordenador: João Carlos Minozzo
Contato: jminozzo@yahoo.com.br

Este projeto se propôs ao desenvolvimento de um 
teste sensível e, sobretudo, de baixo custo, que fosse 
capaz de estabelecer um diagnóstico diferencial entre a 
neurocisticercose e a toxoplasmose encefálica, utilizando-
se da busca por proteínas recombinantes para detecção de 
anticorpos anti Cysticercus cellulosae.

O SUS dispõe-se de onerosos exames de neuroimagem 
e imunodiagnósticos, entretanto, eles não são muito 
precisos em diferenciar as duas doenças. A pertinência 
desse estudo se dá pela ocorrência de mais de 4 mil casos 
ocorridos no estado do Paraná, entre os anos de 1980 e 
2000. Além disso, a cisticercose – doença causada pelo 
Cysticercus cellulosae –, evolui de 79 a 98,3% dos casos 
para a neurocisticercose, possibilitando lesões irreversíveis 
ao sistema nervoso central. 

A neurocisticercose é considerada a causa mais 
frequente de epilepsia nos países em desenvolvimento, 
como o Brasil.

A pesquisa ainda está em andamento e a perspectiva é 
de obter sequências dos parasitos, patenteá-las e estender 
as metodologias empregadas ao diagnóstico e controle de 
outras patologias que atingem a população brasileira. 

Espera-se, assim, auxiliar a autonomia biotecnológica do 
estado quanto à produção de insumos e de imunobiológicos. 

A pesquisa resultou também em artigo, publicado na 
Brazilian Archives of Biology and Technology.

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

O  rotavírus é o principal 
agente causador da 

diarreia em crianças entre 
6 a 24 meses de idade

Índice de matérias
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Novo reagente pretende melhorar o 
diagnóstico da tuberculose 

Título: Clonagem, expressão e purificação de proteínas 
imunogênicas de Mycobacterium tuberculosis para 
diagnóstico de tuberculose em humanos 
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Coordenadora: Vanete Thomaz Soccol
Contato: vanete.soccol@pesquisador.cnpq.br

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver reagentes 
para auxílio no diagnóstico da tuberculose, elaborados a 
partir de proteínas recombinantes, obtidas por processo 
de clonagem molecular de proteínas imunogênicas do 
bacilo M. tuberculosis.

Para o desenvolvimento do estudo, foram selecionados 
25 genes codificantes de proteínas de secreção de M. 
tuberculosis em cultura, reconhecidamente envolvidas na 
produção de resposta imune celular ou humoral. 

A utilização de antígenos recombinantes facilita o 
processo de produção, permitindo maior padronização de 
fabricação e maior controle de qualidade dos reagentes 
usados na sua elaboração. 

Além disso, o processo de produção de antígenos 
recombinantes de M. tuberculosis tem claras vantagens 
de biossegurança sobre a produção convencional dos 
derivados de proteínas purificadas (PPD). Ele restringe 
a manipulação direta do microrganismo e, ainda assim, 
inativado apenas na primeira etapa do processo, é possível 
a extração DNA micobacteriano. 

Os resultados obtidos neste estudo são 
promissores para a produção nacional de antígeno 
e uso como auxílio diagnóstico de tuberculose no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

UEL testa vacina para controle da 
toxoplasmose congênita    

Título: Desenvolvimento e teste de uma vacina biotec-
nológica para o controle da toxoplasmose congênita 
Instituição: Universidade Estadual de Londrina
Coordenador: João Luis Garcia
Contato: jlgarcia@uel.br 

Uma vacina biotecnológica contra a transmissão 
congênita do Toxoplasma gondii pode estar próxima. 
É que pretende a pesquisa da Universidade Estadual 
de Londrina, que estuda mecanismos que envolvem a 
proteção após a infecção primária e a passagem do 
parasita da toxoplasmose pela placenta, sobretudo 
da infecção pelo protozoário T. gondii. Nem todos 
os mecanismos foram elucidados por completo, é o 
caso do ciclo enteroepitelial, que ocorre apenas nos 
felídeos, assim como a fisiopatogenia da infecção 
ocular e cerebral.

Dois experimentos com camundongos foram reali-
zados, sendo o primeiro destinado a analisar a resposta 
imune humoral e celular após técnica de imunização por 
via intranasal com proteínas recombinantes do T. gondii. 
Constatou-se que a imunização por via intranasal provocou 
resposta imune humoral e celular nos animais. 

O segundo experimento utilizou três grupos compostos 
por camundongas gestantes, também imunizadas. 
Animais do grupo 1 (vacinado) não demonstraram infecção 
congênita depois de infectados com cistos teciduais 
de  T. gondii, diferentemente dos grupos 2 (controle do 
adjuvante) e 3 (controle) que mostraram infecções em 
16% e 66% das fêmeas.

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Teste pode especificar estágio da toxoplasmose congênita

A pesquisa pretende compor teste sorológico capaz de determinar com maior sensibilidade e eficácia em qual 
estágio da toxoplasmose, agudo ou crônico, encontra-se o paciente infectado. Os métodos utilizados não apresentam 
sensibilidade e especificidade suficientes para anular resultados falso-positivos, o que acarreta em diagnósticos 
insatisfatórios e risco para os pacientes, sobretudo em gestantes. 

A técnica utilizada para o desenvolvimento da pesquisa isolou os antígenos reconhecidos pelos soros de 
pacientes infecados pelo T. gondii, na fase aguda e crônica da doença, para constituir uma biblioteca de DNA 
de taquizoitas de T. gondii. Dela serão isolados os genes que codificam antígenos reconhecidos pelos soros de 
pacientes, nas duas fases da doença.

A pesquisa ainda está em andamento, restando a fase da análise de bioinformática dos genes. Em seguida, será 
feita a clonagem, finalizando a triagem até o final de 2010.

Título: Identificaçãode genes que codificam antígenos de interesse no sorodiagnósitco da toxoplasmose congênita 
Instituição: Universidade Estadual de Londrina
Coordenadora: Lucy Megumi Yamauchi Lioni
Contato: lionilmy@uel.br
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Teste busca diferenciar diagnóstico da neurocisticercose e da toxoplasmose 

Este projeto se propôs a desenvolver um teste 
sensível e, sobretudo, de baixo custo, que fosse 
capaz de estabelecer um diagnóstico diferencial entre 
a neurocisticercose e a toxoplasmose encefálica, 
utilizando-se da busca por proteínas recombinantes para 
detecção de anticorpos anti Cysticercus cellulosae.

O SUS dispõe de exames de neuroimagem e 
imunodiagnósticos de alto custo. Entretanto, eles não 
são muito precisos em diferenciar as duas doenças.

A pertinência desse estudo se dá pela ocorrência 
de mais de 4 mil casos ocorridos no estado do 
Paraná entre os anos de 1980 e 2000. Além disso, 
a cisticercose – doença causada pelo Cysticercus 
cellulosae –, evolui de 79 a 98,3% dos casos para 
a neurocisticercose (NCC), possibilitando lesões 
irreversíveis ao sistema nervoso central. A NCC é 

considerada a causa mais frequente de epilepsia nos 
países em desenvolvimento, como o Brasil.

A pesquisa ainda está em andamento e a perspectiva 
é de obter sequencias dos parasitos, patenteá-los e 
estender as metodologias empregadas ao diagnóstico 
e ao controle de outras patologias que atingem a 
população brasileira. 

Espera-se que além da aplicabilidade desse 
futuro teste, as metodologias empregadas possam ser 
estendidas ao diagnóstico e controle de outras patologias, 
de forma a auxiliar a autonomia biotecnológica do Estado 
quanto à produção de insumos e de imunobiológicos. 
A pesquisa resultou também em artigo, publicado na 
Brazilian Archives of Biology and Technology.

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Título: Aplicação de proteínas recombinantes no 
desenvolvimento de método sorológico de baixo custo 
para diagnóstico diferencial da neurocisticercose 
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Coordenadora: Juliana Ferreira de Moura
Contatos:  julianademoura@ufpr.br; 
julianademoura@yahoo.com.br

Saúde mental
Ações de Saúde mental no PSF de Maringá são avaliadas em estudo

Esse estudo investigou as ações de Saúde Mental desenvolvidas na Atenção Básica, que envolvem os cuidados 
primários em saúde. O projeto focou-se na avaliação da competência e da habilidade dos profissionais que integram 
a equipe de Programa Saúde da Família (PSF). Foram identificadas possibilidades e barreiras na relação das equipes 
com as famílias atendidas. A partir destas conclusões, pretende-se propor um programa de ações em Saúde Mental 
para subsidiar o trabalho dos profissionais do PSF. 

Foram entrevistados 100 profissionais integrantes de 24 equipes do PSF de Maringá e 89 famílias por eles 
atendidas. Além das entrevistas, todos os prontuários dos pacientes foram analisados.

Com o resultado obtido, recomenda-se a integração de médico e enfermeiro com capacitação em Saúde Mental 
à equipe do PSF, para desenvolver ações de promoção e prevenção, assim como dar o suporte necessário aos 
pacientes e às famílias, evitando a ocupação desnecessária de leitos em hospitais e emergências psiquiátricas. 
Também foi sugerida a promoção de ações que reintegrem o indivíduo ao convívio social. 

O impacto científico do estudo proporcionou três dissertações de mestrado, duas monografias de especialização 
e um manual técnico. 

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde (www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Título: A Saúde Mental na Atenção Básica: perspectivas e intervenção 
Instituição: Universidade Estadual de Maringá
Coordenadora: Maria Angélica Pagliarini Waidman
Contato:  angelicawaidman@hotmail.com
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Saúde do idoso
UEM avalia impacto do atendimento de urgência e emergência em hipertensos

A pretensão deste estudo é investigar 
até que ponto o atendimento de 
emergência e urgência hipertensiva ou por 
descompensação dos níveis glicêmicos 
é capaz de promover mudanças no 
comportamento em saúde das pessoas 
acometidas e de seus familiares. Isto 
porque cerca de 40% dos acidentes 
vasculares encefálicos (AVE) e 25% dos 
infartos que incidem sobre os pacientes 
hipertensos poderiam ser evitados com 
tratamento adequado. Além disso, a 
hipertensão arterial é um dos problemas 
de saúde mais prevalentes na sociedade. 

Inicialmente, buscou-se traçar um perfil 
familiar e individual do risco cardiológico e 
do comportamento em saúde adotado pelo 
indivíduo e seus familiares no período imediatamente 
anterior à situação de emergência vivenciada. 

Depois, cada indivíduo incluído no estudo e seus 
familiares tiveram suas condições de saúde e hábitos de 
vida monitorados por meio de exames físicos, laboratoriais 

e entrevistas, por um período de seis meses. Além disso, 
também será avaliada a forma como estava sendo feito 
o acompanhamento dos indivíduos residentes em áreas 
cobertas pelo Programa Saúde da Família.  

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Título: Comportamento em saúde de adultos e idosos hipertensos e/ou diabéticos 
Instituição: Universidade Estadual de Maringá
Coordenadora: Sonia Silva Marcon 
Contato:  ssmarcon@uem.br

Saúde bucal
Estudo revela efeitos da malva na resposta inflamatória e cicatrização dental

Este estudo avaliou o efeito do 
extrato hidroalcoólico bruto da Malva 
sylvestris na ação antimicrobiana, na 
resposta inflamatória e na cicatrização 
em periodontite induzida. A periodontite 
é uma doença inflamatória crônica 
caracterizada por destruição do tecido 
de suporte dos dentes, reabsorção do 
osso alveolar e eventual perda do dente.

O desenvolvimento da pesquisa 
incluiu estudos para verificar a ação 
antimicrobiana e anti-inflamatória in 

vitro. Também utilizou ratos e seres 
humanos, para análise da atividade 
cicatricial e anti-inflamatória in 
vivo. Ao final do trabalho, foram 
efetuadas análises morfométrica 
e radiográfica da perda óssea. 
Os parâmetros clínicos avaliados 
foram índice de placa, índice de 
sangramento marginal e quantidade 
de fluído gengival. 

Concluiu-se que a malva apre-
sentou baixa atividade antimicro-

biana, inibiu a liberação de óxido 
nítrico em fibroblastos estimulados 
por lipopolissacarídeo  e apresentou 
efeito cicatrizante, inibindo a ação 
da enzima MPO. A malva também 
foi capaz de reduzir a reabsorção 
óssea, bem como a liberação de 
enzimas (MPO e NAG) na doença 
periodontal induzida.

Saiba mais sobre este estudo no 
Pesquisa Saúde (www.saude.gov.br/
pesquisasaude).

Título: Estudo laboratorial e clínico dos efeitos da Malva sylvestris na resposta inflamatória, cicatrização e 
biofilme dental
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Coordenador: Fábio André dos Santos
Contato:  fasantos11@gmail.com
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Saúde da mulher
Programa de vigilância em saúde ajuda a reduzir toxoplasmose em gestantes

A implantação do programa de 
vigilância em saúde da toxoplasmose 
congênita no Paraná foi o alvo desta 
pesquisa realizada pela Universidade 
Federal de Londrina. A equipe 
utilizou um protocolo de diagnóstico, 
tratamento e condutas, além da 
notificação e investigação dos casos. 
Eles esperam, com as medidas, 
diminuir a transmissão da doença 
pela placenta e, consequentemente, 
reduzir as sequelas da infecção. 

O estudo também servirá de base 
para a transferência de informações e 
experiências para as demais cidades 
do estado, de acordo com a política de 
atenção básica à saúde preconizada 
pelo Serviço Único de Saúde (SUS).

A ausência de um protocolo 
de diagnóstico materno adequado 
tem dificultado a conduta clínica 
com as gestantes. Além disso, a 
toxoplasmose não é uma doença 
de notificação compulsória (registro 
obrigatório e universal) e - ainda que 
considerada doença grave e que 
cause manifestações neurológicas e 
oculares severas - não se conhece 
suficientemente a real importância 
desta infecção na população. 

Hoje, a maioria das crianças 
com toxoplasmose congênita nasce 
com infecção subclínica (lesão 
microscópica), só apresentando 
alterações neurológicas e oculares ao 
longo da vida.  

Este projeto teve início em 
2005, com a formação de grupo de 
especialista, apoiado pelo Ministério 
da Saúde e pelas secretarias de Saúde 
do Paraná e do município de Londrina. 
Foram elaborados protocolos de 
diagnóstico, tratamento e condutas 
das gestantes e das crianças e 

fluxograma das ações do programa de 
vigilância da toxoplasmose. Em 2006, 
o programa piloto foi implantado em 
todas as unidades básicas de Saúde 
(UBS) de Londrina. Em seguida, o 
programa expandiu para Cascavel, 
Cambé e Rolândia. 

Em Londrina, foi avaliado por 
alguns indicadores: número de 
gestantes e crianças encaminhadas 
ao serviço de referência e consumo 
de medicamentos para o tratamento 
da toxoplasmose gestacional. Esta 
avaliação foi dividida em três períodos: 
um ano antes da implantação, um 
ano durante a implantação e um ano 
após a implantação. 

Quanto às características 
epidemiológicas, foram analisadas, até 
o início do ano, 2.117 gestantes, sendo 
1.126 gestantes em Londrina, 593 em 
Rolândia, 183 em Cambé e 215 em 
Cascavel. A prevalência de anticorpos 
IgG anti-T.gondii foi de 51%. 

Os resultados demonstraram 
que houve uma redução no número 
de gestantes (64%) e crianças 

(43%) atendidas no serviço de 
referência e redução em 67% no 
consumo de sulfadiazina e de 
62% no ácido folínico. 

A redução no número de 
gestantes e crianças encaminhadas 
aos ambulatórios de referência 
foi importante, pois possibilitou 
a liberação de vagas para o 
atendimento de pacientes com 
outras doenças de alto risco. Houve 
diminuição de gestantes e crianças 
tratadas desnecessariamente e, por 
consequência, redução no custo do 
tratamento da toxoplasmose. 

O projeto resultou na publicação 
do manual “Toxoplasmose Gesta-
cional e Congênita: Manual de 
Vigilância em Saúde, Diagnóstico 
Tratamento e Condutas” e na 
produção do material áudiovisual 
(vídeo-animação, folder, cartilha e 
cartaz) de orientação às gestantes. 

Saiba mais sobre este estudo no 
Pesquisa Saúde (www.saude.gov.br/
pesquisasaude).

Título: Implantação do programa de vigilância em saúde da toxoplasmose congênita em gestantes atendidas 
pelo Sistema Único de Saúde no Estado do Paraná
Instituição: Universidade Estadual de Londrina
Coordenadora: Roberta Lemos Freire
Contato: rlfreire@uel.br
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Doenças transmissíveis
Estudo confirma eficácia do Elisa na triagem de doença de Chagas em banco de sangue

A pesquisa avaliou os resultados do teste  Elisa pelo 
método da hemocultura e da reação em cadeia polimerase 
(PCR).  O teste é utilizado na detecção da doença de 
Chagas nos doadores de sangue da rede pública do Paraná, 
possibilitando traçar o perfil epidemiológico dos doadores 
quanto ao risco de infecção pelo Trypanosoma cruzi.  

O grupo de doadores que participou do estudo era, 
na sua maioria, do sexo feminino, paranaenses, de origem 
rural - é nesta área que o vetor encontra-se na região. Outra 
característica é que eles já haviam doado sangue de uma a 
quatro vezes, nunca haviam recebido sangue e não relatavam 
casos de doença de Chagas na família.

Concluiu-se que os métodos de PCR e hemocultura 
são eficientes para confirmar os resultados do teste Elisa, 
apresentando um nível satisfatório de segurança na liberação 
do sangue para uso. A maioria dos candidatos a doador não 
apresentaram risco de infecção pelo Trypanosoma cruzi.

Esse resultado tem aplicação imediata para o SUS, 
permitindo maior segurança na oferta de material de 
qualidade para fins de transfusão, com menores chances 
de contaminação pela doença de Chagas. 

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Título: Doença de Chagas: avaliação da sistemática 
de triagem de doadores em banco de sangue
Instituição: Universidade Estadual de Maringá
Coordenadora: Mônica Lúcia Gomes
Contato:  mlgomes@uem.br

IBPM desenvolve teste de genotipagem para hepatite C rápido e barato

O objetivo deste trabalho foi 
desenvolver, padronizar e validar 
um método de genotipagem da 
hepatite C por reação em cadeia 
polimerase (PCR) em tempo real. A 
técnica proporcionou um custo de 
aproximadamente R$ 56, nove vezes 
menor que os testes comerciais. 

Além disso, no método desen-
volvido, o tempo trabalhado caiu para 
menos de 2 horas, sem a necessidade 
de manipulação constante, em com-
paração com o LiPA, que necessita em 
torno de 4 horas, após a PCR, devido 
aos vários passos de hibridizações 
e lavagens. O vírus da hepatite C 
(VHC) infecta mais de 170 milhões 
de pessoas no mundo ou 3% da 

população mundial. 
No Brasil, segundo dados do 

Ministério da Saúde, estima-se que 
1,5% da população seja portadora do 
vírus. Vários critérios são utilizados para 
o prognóstico da evolução da doença, 
mas o genótipo do vírus da hepatite C é 
o fator mais importante na antecipação 
de resposta ao tratamento antiviral e 
prognóstico. Além disso, no Brasil, ele 
determina também o tipo de tratamento. 

Com a introdução de novas 
tecnologias - como a PCR em tempo 
real - novas possibilidades de métodos 
mais sensíveis, rápidos, eficazes e de 
menor custo para a genotipagem do 
VHC poderão ser desenvolvidas. 

A identificação dos genótipos 

e seus subtipos será determinante 
com a introdução de novas drogas, 
como os inibidores de protease e 
da polimerase. Vai ajudar a elucidar 
a resposta ao tratamento dos 
diferentes subtipos frente a novas 
terapias, além de ser importante na 
caracterização epidemiológica.  

Atualmente, o método desenvolvido 
é utilizado para a genotipagem do VHC 
no Laboratório Central do Paraná e 
obteve menção honrosa para a categoria 
doutorado no Prêmio de Ciência e 
Tecnologia para o SUS 2009. 

 Saiba mais sobre este estudo no 
Pesquisa Saúde (www.saude.gov.br/
pesquisasaude).

Título: Genotipagem e carga viral do vírus da hepatite C utilizando a metodologia de PCR em tempo real
Instituição: Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP)
Coordenador: Marco Aurelio Krieger
Contato:  marco.krieger@pesquisador.cnpq.br
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Doenças não transmissíveis
Pesquisadores estabelecem relação entre anemia hemolítica e quimioterapia com paclitaxel

Neste estudo, mulheres portadoras 
de câncer de mama atendidas no 
Instituto do Câncer de Londrina tiveram 
seus exames de sangue avaliados 
com relação à hemólise, anemia e 
mecanismos oxidativos na hemácia.  
Em todos os casos, o paclitaxel fazia 
parte do protocolo quimioterápico. 

Em Londrina e região, estima-se 
que aproximadamente 300 mulheres 
por ano são diagnosticadas com 
câncer de mama. Parte dessas 
pacientes são submetidas ao 
tratamento com o medicamento 
paclitaxel e apresentam anemia em 
graus variáveis, um dos efeitos mais 
indesejados e de mau prognóstico. 

Foram incluídas pacientes 
portadoras de câncer não submetidas 

à quimioterapia e outras em 
tratamento, verificando-se os perí-
odos anteriores e posteriores a cada 
sessão de quimioterapia. Também 
foram estudadas pacientes sem 
doença metastática. 

A investigação ocorreu até 6 
meses após a retirada do tumor 
primário. O perfil enzimático de 
marcadores de lesão hepática, renal 
e cardíaca e o estresse oxidativo no 
sangue foram levantados. 

A expectativa é que o estudo 
possa beneficiar, a médio prazo, um 
número considerável de mulheres que 
são submetidas a esta quimioterapia, 
reduzindo seus efeitos colaterais e 
favorecendo a recuperação. 

Nos resultados, as pacientes 

apresentavam lesões subagudas dos 
rins e do fígado, acompanhadas de 
lesão oxidativa do sangue. 

Tais evidências deixaram ques-
tionamentos aos pesquisadores, sobre-
tudo em relação ao estresse oxidativo 
associado ao desenvolvimento do 
câncer nas pacientes e a manutenção 
do estresse oxidativo depois da retirada 
do tumor, que poderia representar um 
aumento do risco do desenvolvimento 
de metástases futuras. 

A intenção é dar continuidade 
ao trabalho e, assim, responder a 
estas e outras questões suscitadas 
com a pesquisa.

Saiba mais sobre este estudo no 
Pesquisa Saúde (www.saude.gov.br/
pesquisasaude).

Título: Estudos da anemia hemolítica e dos mecanismos oxidativos pré-hemolíticos em pacientes portadores 
de câncer de mama submetidos à quimioterapia pelo paclitaxel
Instituição: Universidade Estadual de Londrina
Coordenador: Rubens Cecchini
Contato:  cecchini@uel.br

Gordura no fígado pode ser marcador de risco em pacientes com síndrome metabólica

A partir da investigação da síndrome metabólica nos pacientes que apresentam esteatose hepática, também 
conhecida como gordura no fígado, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná buscaram verificar a 
frequência da aterosclerose coronariana. A esteatose hepática tem sido considerada por alguns autores como um 
marcador possível de aterosclerose e fator de risco adicional a ser controlado nesta população. 

Foram analisados 84 pacientes, de ambos os sexos, com a síndrome confirmada. Excluíram-se tabagistas e 
usuários de estatinas ou medicações potencialmente hepatotóxicas. Em todos os casos, foram realizados exames 
bioquímicos, tomografia coronariana para detecção do escore de cálcio e ecografia de fígado e vias biliares. A 
esteatose hepática também foi avaliada por meio de ultrassonografia.

Concluiu-se que mesmo em amostra de pacientes com síndrome metabólica, o colesterol LDL foi o maior 
preditor de percentil de cálcio acima da média para idade e sexo. 

A esteatose hepática moderada e grave foi um marcador mais fiel de cálcio coronariano que o restante dos 
fatores analisados isoladamente.

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde (www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Título: Correlação entre esteatose hepática não alcoólica e doença coronariana em indivíduos assintomáticos 
portadores de síndrome metabólica
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Coordenador: Claudio Leinig Pereira da Cunha
Contato:  cpcunha@cardiol.br
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Sonda nacional de DNA barateia diagnóstico de leucemias agudas em crianças
As leucemias são cerca de 30% das neoplasias 

pediátricas sendo que a incidência da leucemia linfóide 
aguda (LLA) é de 80-85% deste grupo. Para uma 
melhor escolha terapêutica de tratamento, os fatores 
prognósticos são muito importantes e a citogénetica 
clássica tem um papel relevante no diagnóstico e na 
identificação de fatores prognósticos. 

Diante desse paradigma, esta pesquisa desenvolveu 
sondas de DNA visando aprimorar métodos de 
citogenética molecular para a detecção de rearranjos em 
LLA que diminuam os custos da metódica, a fim de permitir 
o acesso ao sistema de saúde. Nos EUA e Europa, a 
técnica de FISH (fluorescent in situ hybridization - FISH) 
tem resolução superior à cariotipagem na identificação 

de alterações de genes específicos e é utilizada 
com rotina, embora apresente alto custo - R$ 300 
em kits comerciais. O valor pago nesses países que 
inviabiliza sua inclusão nos protocolos do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Os resultados demonstram que a utilização de 
sondas produzidas no laboratório permitiram a realização 
de testes com custo aproximado de R$ 50 cada. A 
pesquisa ainda cumprirá algumas etapas. No entanto, já 
se pode afirmar que o uso de testes de FISH, permitindo 
a melhor definição do prognóstico, poderá reduzir custos 
e a mortalidade por leucemia. 

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Título: Diagnóstico de leucemias agudas em crianças por implementação da citogenética molecular
Instituição: Hospital Pequeno Príncipe (HPP)
Coordenador: Roberto Rosati
Contato: rosatiroberto@hotmail.com

A pretensão deste estudo 
é determinar a relação entre as 
informações encontradas em 
eletro e ecodopplercardiogramas, 
nos pacientes com diagnóstico de 
doença de Chagas. A partir dos 
resultados, realizar a avaliação 
quali-quantitativa dos dados.

As informações obtidas com o 
estudo permitem o redirecionamento 
das intervenções terapêuticas, 
contribuindo para a melhoria do 
atendimento e na prevenção do 
paciente chagásico, reduzindo ônus 
de atendimento. 

 Cerca de 20 a 30% dos pacientes 
com doença de Chagas apresentam 
disfunções miocárdicas. O exame  
eletrocardiograma (ECC) é o mais 
utilizado e difundido na prática clínica 
para a avaliação dessas disfunções. 
Contudo, o ecodopplercardiograma 
(ECO) é um método mais fidedigno, 
com grande acurácia, não invasivo e 
de relativa facilidade na execução, 
além de apresentar um bom custo. 

Outra conclusão foi que o índice 
de volume atrial esquerdo (Ivae) é 
fácil de ser incorporado à rotina, não 
aumenta a duração do exame ou 

desconforto do paciente e, associado 
às demais informações do ECO e 
ECG, é útil no acompanhamento de 
indivíduos com sorologia positiva 
para Chagas, podendo detectar 
precocemente o envolvimento 
cardíaco do paciente.

Esta sugestão é recomendada 
para avaliação em todas as 
enfermidades que envolvam 
alteração do volume atrial.

Saiba mais sobre este estudo no 
Pesquisa Saúde (www.saude.gov.br/
pesquisasaude).

Título: Relação entre achados eletrocardiográficos e Índice de Volume Atrial Esquerdo em pacientes com 
sorologia positiva para doença de Chagas
Instituição: Universidade Estadual de Maringá 
Coordenadora: Silvana Marques de Araújo
Contato: smaraujo@uem.br 

Avaliação de tecnologias e economia da saúde
Exames de imagem e Ivae colaboram na prevenção e tratamento de chagásicos
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Esta pesquisa caracterizou clínica e fenotipicamente 
uma coorte de crianças vindas do Programa de 
Rastreamento de Hipotireoidismo Congênito do Paraná. 
Numa análise detalhada de 566 pacientes, selecionou-
se aqueles com Disgenesia Tireoidiana (DT) e coletou-
se o sangue para extração de DNA usado na pesquisa de 
possíveis mutações dos genes implicados na patologia. 

É a primeira vez que todos esses fatores são 
estudados em conjunto numa mesma população, 
melhorando a caracterização clínica dos pacientes e 
esclarecendo os mecanismos moleculares envolvidos 
na patogênese da Disgenesia Tireoidiana. 

A embriogênese da tireóide é controlada por pelo 
menos três fatores de transcrição, TITF1, FOXE1 e 
PAX8. O resultado aponta mutações novas no gene PAX-
8 - importante para o desenvolvimento embriológico da 
tireóide -, além de alterações genéticas nos genes NKX2.5.

O estado do Paraná possui um excelente sistema 
de rastreamento e seguimento de pacientes detectados, 
sendo referência nacional e constitui-se assim num 
ótimo grupo de estudo. 

No estado, são examinados, em média, 180 mil 
crianças por ano. O Programa abrange todos os 399 
municípios do Paraná, com 480 hospitais e 800 unidades 
de saúde. De 1990 a 2006, foram triados 2.546.112 
recém-nascidos. Do total, 644 pacientes receberam 
diagnóstico de Hipotireoidismo Congênito (HC) e 566 
são acompanhados pela instituição. 

A melhoria no atendimento ambulatorial é evidente, 
principalmente no que se refere à idade do início do 
tratamento, com média de 70 dias entre 1991 a 1993 e 
evoluindo para 19 dias em 2003.

Saiba mais sobre este estudo no Pesquisa Saúde 
(www.saude.gov.br/pesquisasaude).

Título: Estudo molecular da disgenesia tireoidiana: aspectos clínicos moleculares da disgenesia tireoidiana 
como causa do hipotireóidismo congênito
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Coordenador: Hans Graf/Helton Ramos
Contato: ramoshelton@hotmail.com

Pesquisa clínica
Estudo molecular revela mutações genéticas em pacientes com hipotireoidismo congênito
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