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PPSUS é exemplo de parceria e sucesso no MS
Modelo de integração entre Ministério da Saúde, fundações e governo 

local em todo o País. Foram essas as palavras usadas pelo diretor-presidente 
da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia 
do Mato Grosso do Sul (Fundect), Fábio Costa, para definir o funcionamento 
do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em Saúde (PPSUS) 
durante o Seminário de Avaliação dos projetos executados no Estado.

Realizado na Fundect, em Campo Grande (MS), nos dias 10 e 11 de 
março, o seminário contou com a presença do diretor-científico da Fundect, 
Marcelo Turine; dos representantes do Departamento de Ciência e Tecnologia 
do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), Adriana Oliveira, Mônica Azevedo 
e Ricardo Gamarski; e dos consultores José Borges Pereira, da Fundação 
Oswaldo Cruz,  e Primavera Borelli, da Universidade de São Paulo.

Em seu discurso, Fábio Costa apresentou a Fundação e mencionou as parcerias com a Secretaria Estadual de Saúde 
e Escola de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul. Ele afirmou que a qualidade dos trabalhos e os novos editais lançados 
representam o crescimento do PPSUS: “O programa é um exemplo de parceria e sucesso”.

A importância do PPSUS para o desenvolvimento da pesquisa regional e a apropriação dos resultados pelos serviços 
locais foram destacadas pela consultora técnica do Decit, Adriana Oliveira. Ela explicou que o PPSUS pode facilitar o 
atendimento e o trabalho na Saúde e também citou a base de dados do Decit, o Pesquisa Saúde, no qual podem ser 
encontradas informações sobre todas as pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde e seus parceiros.

Investimento - Um dos reflexos do êxito do Programa na região foi a contrapartida financeira do Mato Grosso do Sul 
a partir do edital do biênio 2004/2005, quando iniciou-se o aumento nos investimentos em pesquisa. O governo estadual 
investiu R$ 550 mil até o edital de 2009, que aprovou 19 pesquisas, todas em fase inicial de execução atualmente. Além 
disso, desde o início do PPSUS, outros 48 projetos foram financiados em diferentes áreas temáticas e prioritárias na 
região, totalizando um investimento de R$ 1,7 milhões, de 2003 a 2009, num total de 67 projetos.

Para ilustrar essa evolução, o diretor científico da Fundect, Marcelo Turine, apresentou gráfico do PPSUS MS, em 
que mostra o aumento do número de propostas submetidas e aprovadas em cada edital, desde o início do Programa, em 
2003. Marcelo também explicou como será o processo de acompanhamento e gestão dos projetos aprovados no edital 
2009, o que trará mais facilidades para pesquisadores e gestores.

Entre os projetos, foram estudados temas como novas técnicas para identificação de metástases e para diagnóstico 
de doenças transmissíveis, investigações epidemiológicas que contribuem nas ações de controle de doenças, avaliação 
do potencial de novos inseticidas e de que forma a qualidade da água interfere na saúde local. Eles ilustram o leque de 
pesquisas financiadas pelo PPSUS no biênio 2006/2007, que tiveram R$ 600 mil de investimento.

As pesquisas estão relacionadas a sete subagendas da 
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 
(ANPPS). São elas: Alimentação e Nutrição; Doenças 
Crônicas Não-Transmissíveis; Doenças Transmissíveis; 
Saúde, Ambiente, Trabalho e Biossegurança; Saúde da 
Criança e do Adolescente; Saúde da Mulher e Saúde 
dos Povos Indígenas.

PPSUS é o programa de fomento descentralizado 
do Ministério da Saúde, presente em todos os estados 
do País, com o intuito de estimular e fortalecer 
a capacidade de gestão da política científica e 
tecnológica regional. 

O que é o PPSUS

Turine, da Fundect (em pé): “aumento do número 
de pesquisas no Estado”
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http://www.saude.gov.br/pesquisasaude
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/AGENDA_PORTUGUES_MONTADO.pdf
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Com a palavra, o gestor
Para a secretária de Saúde do Mato Grosso do Sul, Beatriz 

Dobashi, a parceria estabelecida por meio do PPSUS contribuiu no 
fortalecimento da pesquisa na região e no fortalecimento das parcerias, 
como a realizada com a Fundect e outros órgãos locais. “Nossa Escola 
de Saúde Pública, em articulação com as universidades, também 
coordena e apóia estudos e pesquisas na Saúde”. 

Confira na entrevista outros pontos destacados pela secretária.

Qual a importância do PPSUS para o Estado?

A parceria com o Ministério da Saúde, a Fundect e o CNPq 
fortaleceu o processo de desenvolvimento de estudos e pesquisas em 
Mato Grosso do Sul ao aportar recursos adicionais e conduzir a escolha 
de assuntos prioritários.

Como os resultados dessas pesquisas podem contribuir para o Estado? 

A aproximação da academia com a gestão qualifica a intervenção ao instrumentalizar adequadamente o processo 
de tomada de decisões. Por exemplo, estamos finalizando estudos ligados à dengue e aos acidentes de trabalho que 
poderão trazer contribuições muito preciosas para a saúde local. No segundo caso, poderemos identificar situações de 
risco, prevalência por setor, entre outros.

Na prática, como tem funcionado?

Como nos casos que citei, os resultados são incorporados às respectivas Políticas Estaduais de Controle e Prevenção.

Sugestões para a próxima edição?

Acho que temos de estreitar ainda mais as parcerias de modo que as prioridades locais sejam cada vez mais 
contempladas. Com a instalação de uma unidade regional da Fundação Oswaldo Cruz no Estado, foi promovida a 
discussão das prioridades em estudos e pesquisas que ficaram agrupadas em: saúde indígena; controle de doenças; 
potencialidades do cerrado e do pantanal; saúde nas fronteiras; impacto das atividades de agropecuária no meio 
ambiente. Esse deve ser nosso norte para o próximo edital.

Confira as pesquisas realizadas no Mato Grosso do Sul
Clique nos menus para navegar

• Lacen avalia quantidade de iodo no sal para consumo humano

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis
• Proteína identifica metástases de melanomas cutâneos

• Técnica facilita diagnóstico do carcinoma sebáceo
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Doenças Transmissíveis

Saúde, Ambiente, Trabalho e Biossegurança

Saúde da Criança e do Adolescente

Saúde da Mulher

Saúde dos Povos Indígenas

• Levantamento busca infecção oculta por hepatite B em unidades prisionais

• Técnica molecular demonstra eficácia para diagnóstico de leishmaniose visceral 

• Projeto traça perfil de presidiários com hepatite C 

• Novo inseticida pode ajudar no combate ao mosquito da dengue

• Avaliação compara testes sorológicos e parasitológicos de leishmaniose 

• Estudo busca aperfeiçoar diagnóstico molecular de leishmaniose visceral

• Pesquisadores identificam perfil de infecções por hepatite em assentamento rural

• Pesquisa pode auxiliar controle local da leishmaniose

• Grupo investiga animais silvestres com leishmania

• Diagnóstico da leishmaniose pode vir de teste por saliva

• Pesquisa determina prevalência de hipertensão arterial em profissionais de saúde 

• Estudo contribui para manutenção da qualidade da água no Mato Grosso do Sul

• Atividade física e alimentação de estudantes são avaliadas em estudo

• Experiência de Dourados pode ajudar na prevenção do câncer de mama

• Atendimento a indígenas ainda é precário em Dourados
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Alimentação e Nutrição

Para verificar o cumprimento da legislação que determina a adição de iodo no sal para 
consumo humano, um grupo do Laboratório Central de Saúde Pública de Campo Grande analisou 
amostras coletadas no município. Com isso, buscou-se verificar a ausência do iodo como fator de 
risco para o desenvolvimento dos Distúrbios de Deficiência de Iodo (DDI). 

Na legislação brasileira, o padrão definido como adequado para consumo humano deve estar 
entre 20 e 60 miligramas de iodo para cada quilograma de sal.

Foram analisadas 199 amostras de sal, 91 recolhidas em 2008 e 108 em 2009, de 32 marcas 
diferentes. Foram detectadas 13 amostras (6,5%) em desacordo com a faixa definida: sete não 
sofreram adição do iodo, cinco tiveram valores abaixo de 20mg e uma amostra foi superior ao 
limite máximo de 60mg. As amostras insatisfatórias foram compostas por oito marcas diferentes, 
entre as quais quatro eram de empresas estabelecidas em Campo Grande. 

No período estudado, houve melhora no procedimento de adição de iodo ao sal, pois as 
amostras com teor de iodo não detectado foram recolhidas somente em 2008, não se repetindo no ano seguinte. A 
aprovação de 95% das amostras foi semelhante à média nacional apresentada no relatório anual da Gerência-Geral de 
Alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de 2007, no qual a média de aprovação, em 24 estados 
brasileiros, foi de 94,6%. Segundo os pesquisadores, a existência de amostras insatisfatórias indica a necessidade de 
vigilância permanente para garantia da saúde da população. Os resultados da pesquisa foram apresentados em dois 
eventos técnico-científicos e um artigo está em avaliação.

Lacen avalia quantidade de iodo no sal para consumo humano

Título: Determinação de iodo no sal para consumo humano, comercializado no município de Campo Grande
Coordenadora: Sonia Aparecida Viana Câmara  
Instituição: Laboratório Central de Saúde Pública
Contato: sonia.viana@uol.com.br

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis
Proteína identifica metástases de melanomas cutâneos

O estudo da Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul avaliou a utilização da proteína Melanoma 
Inhibitory Activity (MIA), relacionada ao desenvolvimento 
e à progressão do melanoma cutâneo, como marcador 
tumoral. Correspondente à maioria de mortes relacionadas 
a tumores cutâneos malignos, o melanoma cutâneo tem 
possibilidade de reaparecer ou ainda contribuir na formação 
de um segundo tumor, necessitando de acompanhamento 
médico após a realização de cirurgia. 

Para medir os níveis séricos da proteína, foram 
realizados testes Elisa em dois laboratórios de patologia 
do Estado, onde foram analisadas amostras de sangue 
em 25 pacientes diagnosticados com este tipo de 
melanoma. Do total, 15 não apresentavam metástase e 10 
apresentavam. Além deles, cinco voluntários saudáveis 
fizeram parte do grupo controle. 

As maiores concentrações da proteína no sangue 

foram encontradas no grupo com metástase, variando de 
5,8 ng/ml a 30 ng/ml e apresentando diferença estatística 
significativa em relação ao grupo controle e ao sem 
metástase. No grupo controle, houve diferenças entre os 
níveis séricos de MIA entre as raças e o maior índice do 
grupo foi do voluntário da raça negra (8,6 ng/ml). 

Embora sejam necessários estudos com maior 
amostragem, os resultados indicam o potencial do MIA 
como marcador sérico de metástase. A técnica utilizada 
pode ser facilmente reproduzida e já existe tese de mestrado 
associada ao projeto. A utilização desse marcador, pouco 
invasivo, pode melhorar o acompanhamento de pacientes 
com melanoma cutâneo, reduzir consideravelmente custos  
com quimioterapias, cirurgias, além de propiciar tratamento 
precoce e maior sobrevida ao paciente. A perspectiva é de 
implantação da nova técnica, que possui preço acessível, 
comparado a outros exames.

Título: Avaliação do MIA (Melanoma Inhibitory Activity) no acompanhamento clínico dos pacientes com melanoma cutâneo 
no Estado do MS
Coordenador: Günter Hans Filho
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Contato: ghansfilho@hotmail.com 
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Técnica facilita diagnóstico do carcinoma sebáceo

De difícil diagnóstico, o carcinoma sebáceo é um tumor de anexo da pele muito agressivo, normalmente localizado 
na pálpebra, que necessita de seguimento clínico prolongado devido a sua taxa de reincidência. O estudo buscou 
caracterizar um painel para o carcinoma sebáceo da pálpebra para reconhecer, identificar e classificar antígenos no 
intuito de encontrar marcadores biológicos. 

O painel foi composto de quatro anticorpos já utilizados rotineiramente no Sistema Único de Saúde (SUS) para 
outros tumores: BRST-1, EMA, CAM 5.2 e Ki67. Foram estudados 30 casos de tumores da pálpebra obtidos nos arquivos 
do Departamento de Patologia Ocular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Laboratório de 
Anatomia Patológica e Citopatologia de Campo Grande, sendo 10  casos de carcinoma sebáceo, 10 de carcinoma 
epidermóide e 10 de carcinoma basocelular. Foram avaliadas e comparadas as expressões dos quatro anticorpos nos 
três tumores diferentes, a sensibilidade e a especificidade. 

A técnica, que está disponível para aplicação imediata, pode diminuir custos com cirurgias mais simples ou evitar 
gastos que são eventualmente feitos com quimioterapias e radioterapias em tumores avançados e, ainda, melhorar 
a conduta terapêutica de neoplasias mais agressivas. A pesquisa gerou, também, inovação tecnológica para a Pós-
Graduação da UFMS e implantação da  análise molecular dos tecidos para pesquisa na UFMS. Os dados obtidos, que já 
foram divulgados em quatro eventos científicos e em mestrado associado, comprovam a eficácia da técnica para permitir 
o diagnóstico sensível do carcinoma sebáceo.

Título: Diagnóstico Imuno-histoquímico do carcinoma sebáceo e detecção da Síndrome de Muir-Torre
Coordenador: Alexandre Nakao Odashiro
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Contato: alexandrenakao@yahoo.com.br 

Doenças Transmissíveis
Levantamento busca infecção oculta por hepatite B em unidades prisionais

A investigação foi conduzida em cinco unidades 
prisionais de regime fechado em Campo Grande, onde 
foram feitas entrevistas e recolhidas 409 amostras de soro 
dos presos, submetidas à detecção de marcadores de 
vacinação e de infecção pelo vírus da hepatite B por ensaio 
imunoenzimático (Elisa). O DNA do vírus, extraído das 
amostras positivas, foi amplificado por PCR (um método de 
amplificação do material genético para análise molecular), 
para investigar a ocorrência de infecção oculta pela hepatite 
– no caso, não encontrada - e os genótipos circulantes por 
genotipagem, pertencentes aos genótipos A e D. 

Quanto à soropositividade para o marcador sorológico 
anti HBc, detectado em 73 indivíduos, foi obtida uma 
prevalência de 17,8%. Em 24% dos indivíduos estudados, 
verificou-se a positividade isolada ao marcador anti-HBs, 
sugerindo baixa cobertura vacinal deste tipo de hepatite. 

Este fator, associado ao confinamento e ao grande 
contingente de indivíduos suscetíveis (58%), reforça a 
necessidade de implantação de medidas de controle e 
prevenção na população carcerária. 

Estabeleceu-se um banco de dados e, a partir da análise 
multivariada, verificou-se que algumas características 
permaneceram associadas à infecção pelo vírus da hepatite 
B: ser do sexo masculino, ter idade entre 36 e 45 anos, ser 
analfabeto e ter relação homossexual. O estudo promoveu 
a realização de um mestrado e um projeto de iniciação 
científica, além da divulgação dos resultados em mais de 
cinco eventos e da publicação de um artigo. 

Os dados obtidos podem ser usados para promover 
atividades educacionais em saúde sobre prevenção e 
transmissão de hepatites virais e para elaboração de 
estratégias de vacinação para esta população vulnerável.

Título: Estudo soroepidemiológico e molecular da infecção pelo vírus da hepatite B na população prisional em Campo 
Grande-MS
Coordenadora: Ana Rita Coimbra Motta de Castro
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Contato: arcm.castro@hotmail.com 
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O grupo do projeto, que reuniu pesquisadores 
da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
e da Universidade de São Paulo (USP), avaliou técnicas 
moleculares para diagnóstico da leishmaniose visceral. 
A equipe comparou os resultados com métodos 
parasitológicos já utilizados: pesquisas de formas 
amastigotas de Leishmania em esfregaços e cultura, a 
partir de aspirado de medula óssea. 

Para a realização da pesquisa, foram utilizadas 
amostras de pacientes com sinais clínicos de leishmaniose, 
atendidos em hospitais de Campo Grande. Com a técnica 
de reação em cadeia da polimerase (PCR, um método de 
amplificação do material genético para análise molecular), 
foram avaliadas amostras de sangue de 100 pacientes, 
usando dois pares de primers (iniciadores) diferentes.  

Os dados obtidos com a PCR demonstraram sua 
eficácia para diagnóstico da leishmaniose visceral, o 
que fornece subsídios para a implantação do diagnóstico 
molecular nos serviços de saúde, com uma coleta menos 
invasiva e mais ágil, para monitorar o tratamento e avaliar 
as recaídas e as reinfecções. Além do fortalecimento do 
Laboratório de Biologia Molecular da UFMS e  da formação 
de recursos humanos em Biologia Molecular (com alunos 
de iniciação científica), a pesquisa está vinculada a uma 
tese de doutorado e uma monografia de conclusão de 
curso. Os resultados foram apresentados em dois eventos 
e um artigo já foi submetido à aprovação.

Técnica molecular demonstra eficácia 
para diagnóstico de leishmaniose visceral 

Título: Avaliação da reação em cadeia da polimerase no 
diagnóstico da leishmaniose visceral em Mato Grosso do Sul
Coordenadora: Maria de Fátima Cepa Matos
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Contato:  mfcmatos@nin.ufms.br

Projeto traça perfil de presidiários 
com hepatite C 

O projeto buscou identificar o perfil soroepidemiológico 
e molecular da infecção pelo vírus da hepatite C na 
população de quatro unidades prisionais de Campo 
Grande. No total, 634 prisioneiros foram entrevistados 
sobre dados sóciodemográficos e fatores de risco para 
infecção, contribuindo para formação de banco de dados. 

A análise dos fatores de risco revelou associação 
significativa entre infecção causada pelo vírus da hepatite 
C e sexo masculino, histórico de doença sexualmente 
transmissível, uso de droga injetável e não injetável, 
antecedente de transfusão de sangue, de cirurgia e número 
de prisões maior que três. Foram recolhidas amostras 
de sangue dos prisioneiros para detecção do marcador 
sorológico da infecção (anti-HCV) por teste Elisa, que 
determinou uma prevalência global para infecção desta 
forma de hepatite de 4,9%. 

Em todas as amostras positivas, foi realizada extração 
e amplificação do DNA e genotipagem para determinação 
de genótipos circulantes. As informações obtidas com a 
pesquisa possibilitarão ações de saúde pública voltadas para 
esta população vulnerável, tais como: triagem sorológica da 
hepatite C e educação em saúde com ênfase na prevenção 
da transmissão sexual e parenteral da hepatite C. 

A pesquisa contribuiu para consolidação de parcerias 
estaduais, regionais e nacionais, e para realização de 
pesquisas em outros grupos, gerando dados epidemiológicos 
e moleculares da hepatite C na população carcerária. Os 
resultados foram apresentados em quatro eventos e serão 
incluídos em tese de doutorado associada ao projeto.

Título: Estudo soroepidemiológico e molecular da infecção 
pelo vírus da hepatite C em prisioneiros de Campo Grande 
Coordenadora: Ana Rita Coimbra Motta de Castro
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Contato: arcm.castro@hotmail.com 

Novo inseticida pode ajudar no combate ao mosquito da dengue

Baseado no uso de íons metálicos de baixa toxicidade, foi proposto o desenvolvimento de um novo ativo, que funciona 
como inseticida para o controle populacional do mosquito Aedes aegypti para ser liberado nos criadouros, de forma lenta, 
em alguns ciclos de reprodução. Foram avaliados íons metálicos de transição e realizados diferentes experimentos para 
análise e elucidação da toxicidade e acúmulo desses íons metálicos no organismo do inseto, para controle das larvas de 
Aedes aegypti. 

A técnica de “encapsulação” com polímeros naturais permite a produção de nano e microcápsulas com os complexos 
metálicos e a liberação dos ativos inseticidas por variação de pHs, concentração e temperatura. Por meio dessa forma 
de controle, é possível reduzir a incidência da doença e a toxicidade para organismos não alvos, controlar a interação 
com outras substâncias de interesse e modular a liberação dos ativos no organismo do inseto após a ingestão, a partir 
de nano e microcápsulas. 

Os resultados indicaram que o uso de quelatos metálicos pode ser proposto como ativo inseticida, na forma livre 
ou encapsulada, para controle do mosquito por alguns ciclos de reprodução e sua posterior reabsorção pelo ambiente. 
Também sugerem a possibilidade de controle de outros insetos vetores que tenham similaridade no processo reprodutivo, 
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Avaliação compara testes sorológicos e 
parasitológicos de leishmaniose  

A pesquisa teve por objetivo analisar diferentes 
exames de diagnóstico em cães do município de Campo 
Grande, local de transmissão intensa da leishmaniose 
visceral. Na amostra do estudo, havia 300 cães positivos 
para a doença (grupo A) e 300 cães sem diagnóstico (grupo 
B), provenientes de áreas urbanas. No grupo A, foram 
realizados dois testes sorológicos: Elisa, com resultados 
reagentes para 254 cães; e reação de imunofluorecência 
indireta (RIFI) reagente em 245 cães.  No grupo B, 177 cães 
foram diagnosticados positivos para leishmaniose com o 
teste Elisa e 149 com o teste RIFI. 

Os exames parasitológicos e sorológicos ainda estão 
sendo concluídos. As perspectivas da pesquisa são 
comparar as técnicas sorológicas e parasitológicas no 
diagnóstico da leishmaniose; conhecer a porcentagem de 
exame sorológico falso-negativo para a doença; e utilizar 
exames parasitológicos na rotina de diagnóstico. Os 
exames realizados nos cães, associados à identificação de 
suas residências, podem indicar áreas de risco. Com todos 
os resultados consolidados, será possível mais segurança 
nas ações de controle da leishmaniose na região. 

A pesquisa foi apresentada em um evento, subsidiou 
a realização de um mestrado e a produção de um artigo 
a ser publicado. 

Título: Avaliação dos métodos de diagnósticos da 
leishmaniose visceral canina no município de Campo Grande
Coordenadora: Elaine Araújo e Silva
Instituição: Prefeitura Municipal de Campo Grande
Contato:  elaine_trv@yahoo.com.br

Título: Avaliação de matriz microparticulada de quitosana complexada com metais para o controle larvicida do Aedes 
aegypti (Diptera Culicidae)
Coordenador: Eduardo José de Arruda
Instituição: Universidade Católica Dom Bosco
Contato: eduardo.arruda@pq.cnpq.br 

principalmente o controle de larvas, mesmo em ambientes diferenciados. 
Os estudos estão adiantados e uma segunda geração de ativos complexos está 

em desenvolvimento, o que possibilitará o desenvolvimento de novos inseticidas 
para uso e disponibilização aos órgãos de controle de zoonoses. A toxicidade está 
direcionada, principalmente, ao sistema digestivo do inseto e pode ser utilizado 
para outros insetos vetores. 

Além de permitir a formação de mão de obra qualificada e a interação de 
profissionais de diferentes áreas do conhecimento, a pesquisa possibilitou a 
realização de dois pós-doutorados, o início de outros dois estágios pós-doutorais, 
três dissertações de mestrados e seis orientações em iniciação científica, além 
da redação de artigos, um já publicado, dois aceitos para publicação e dois 
submetidos. Os integrantes do projeto estudam a possibilidade de patentear o processo do inseticida.

Estudo busca aperfeiçoar diagnóstico 
molecular de leishmaniose visceral

A reação em cadeira de polimerase (PCR, um 
método de análise molecular) é uma técnica que pode ser 
devidamente adaptada para fornecer informação sobre a 
leishmaniose com finalidades clínicas e epidemiológicas 
em países endêmicos. A busca pela comparação do 
desempenho de diferentes iniciadores é o que motivou o 
estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade 
Católica Dom Bosco. Entre os objetivos, destacam-se o 
aperfeiçoamento da PCR para detecção de Leishmania 
braziliensis, L.amazonensis e L.infantum; a padronização 
da técnica de PCR como método diagnóstico de material 
isolado de biópsia e de sangue periférico de cães com 
diferentes formas clínicas da doença; e a investigação 
da variabilidade genética de espécies de Leishmania 
circulantes no foco endêmico de Campo Grande. 

Foram colhidas amostras de sangue de 100 cães sem 
raça definida, com idade variada, do Centro de Controle 
de Zoonoses, com posterior extração de DNA genômico. 
Amostras de Leishmania foram obtidas e iniciadores 
comparados para, em seguida, aprimorar as reações de 
PCR para diagnóstico da Leishmaniose canina. O intuito 
final é produzir um teste molecular com alta sensibilidade 
e especificidade para diagnóstico da leishmaniose visceral 
canina que possa esclarecer diagnósticos sorológicos 
inconclusivos e subsidiar medidas de controle para a doença.

Título: Diagnóstico molecular da leishmaniose visceral canina 
em áreas endêmicas do Estado do Mato Grosso do Sul pelos 
métodos de PCR e RAPD
Coordenadora: Elisângela de Fátima Arruda Pereira
Instituição: Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)
Contato: elibio@yahoo.com.br 
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Título: Estudos sobre o comportamento da fauna flebotomínea em área de ocorrência de leishmaniose visceral no estado de 
Mato Grosso do Sul, 2007- 2009
Coordenadora: Maria Elizabeth Moraes Carvalheiros Dorval
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Contato: mecdorval@gmail.com  

Pesquisadores identificam perfil de infecções por hepatite em assentamento rural

A pesquisa foi realizada com uma amostra populacional 
de 362 pessoas do assentamento rural Itamarati, no 
município de Ponta Porã (MS), com maiores de 18 anos. 
Eles responderam a um questionário estruturado sobre 
dados pessoais e fatores de risco para infecção pelo vírus 
da hepatite e tiveram amostras de sangue coletadas para 
detecção de infecção por hepatite. Entre os objetivos 
propostos, identificou-se o perfil soroepidemiológico das 
infecções pelos vírus das hepatites B e C na região. 

Do total de entrevistados, a maioria de procedência 
do Mato Grosso do Sul, 27,9% (101) apresentaram algum 
marcador de infecção para o vírus da hepatite B e 26% 
(94) tinham marcador de vacinação prévia. Em relação à 
hepatite C, foram identificados 11 (3%) indivíduos positivos, 
quatro com coinfecção para hepatite B. Quase todos os 
entrevistados já tinham iniciado a vida sexual (94.8%), entre 
os quais mais da metade realizava atividade sexual sem 

proteção, o fator de risco mais presente. 
Ao identificar as condições socioeconômicas e 

demográficas dessa população, a prevalência das 
infecções por hepatite B e C e os fatores de risco, o 
grupo da pesquisa pôde encaminhar indivíduos infectados 
para tratamento na Estratégia Saúde da Família (ESF), 
elaborar táticas de educação em saúde para a população 
de assentamentos e obter dados locais para subsidiar 
ações governamentais, como as campanhas de vacinação 
específicas para assentados. Por meio do estudo, houve 
integração entre os pesquisadores da Universidade 
Estadual do Mato Grosso do Sul, agentes do Saúde 
da Família rural, agentes comunitários e membros da 
Secretaria de Saúde em Ponta Porã, que obtiveram acesso 
aos resultados do estudo. A pesquisa, já divulgada por 
meio de um artigo científico, contribuiu para a realização 
de um doutorado.

Título: Epidemiologia das hepatites virais A, B e C em assentamento rural de Mato Grosso do Sul
Coordenadora: Vivian Rahmeier Fietz
Instituição: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Contato: vivian@uems.br 

Pesquisa pode auxiliar controle local da leishmaniose

Para investigar a presença de espécies de flebotomíneos (insetos transmissores 
das leishmanioses) na área urbana, o comportamento, a preferência alimentar e a 
presença de infecção natural por protozoários do gênero Leishmania, dois tipos 
de armadilhas foram utilizadas em três áreas da cidade de Campo Grande, duas 
residenciais e uma formação de mata remanescente. O foco era conhecer os hábitos 
desses insetos para auxiliar as medidas de controle e reduzir a transmissão de 
leishmanioses na área estudada. 

Foram capturados 717 espécimes de flebotomíneos, pertencentes a sete gêneros 
e oito espécies, sendo 485 machos e 232 fêmeas. Uma fêmea de Lutzomyia longipalpis 
capturada em área residencial apresentou infecção por Leishmania chagasi e os 
animais retirados das armadilhas ainda permanecem no laboratório, para verificação 
posterior de infecção pelo protozoário. Foi observado o hábito eclético da espécie 
L. longipalpis, predominante nas duas armadilhas, presente nas diferentes áreas 
pesquisadas, em todos os horários. 

Houve predomínio de insetos nas duas últimas horas de coleta, de 20h até 22h. A 
maior diversidade de espécies ocorreu no fragmento de mata, com sete espécies coletadas. Segundo os pesquisadores, 
aperda da biodiversidade e do equilíbrio entre espécies é preocupante, sugerindo a possibilidade de novas interrelações 
entre parasitos, hospedeiros e ambiente.  

A realização da pesquisa proporcionou a qualificação de recursos humanos e o fortalecimento do Laboratório de 
Biologia Molecular da UFMS para aplicação de técnicas moleculares em estudos de flebotomíneos e identificação de 
espécies de Leishmania. Por meio da pesquisa, estão sendo realizadas dissertações de mestrado e projetos de doutorado. 
Os resultados podem orientar ações de prevenção e monitoramento, enfatizando a necessidade de atividades paralelas 
de educação ambiental, educação em saúde e conscientização da população para assegurar a sustentabilidade do 
controle da doença.
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Grupo investiga animais silvestres com leishmania

A partir de canídeos silvestres (cachorro do mato, 
lobo, raposa, guará-xaim), marsupiais (gambá e cuíca) 
e roedores recepcionados no Centro de Reabilitação de 
Animais Silvestres (Cras) de Campo Grande, foi realizado 
um estudo para verificar a presença de Leishmania sp 
nestes animais. O objeto de estudo foi ampliado para 
animais de cativeiro provenientes do Zoológico da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do 
Centro de Triagem de Animais Silvestres da Universidade 
Federal de Viçosa. 

Após identificação e cadastramento, 101 animais, 
compreendendo nove espécies pertencentes a cinco 
famílias, foram submetidos à coleta de material biológico 
(sangue periférico e aspirado medular) para a pesquisa 
parasitológica e imunológica, por meio de técnicas 
convencionais e moleculares. Desse total, 48 animais 
apresentaram resultados positivos para Leishmania sp, 
em pelo menos uma técnica realizada, independente de 
sexo e idade do animal. 

Com relação à técnica de PCR (método de 
amplificação do material genético para análise molecular), 
de 88 animais analisados, 47.52% apresentaram o DNA do 
parasito. Houve predominância de resultados positivos nas 

seguintes espécies: Didelphis albiventris, Cerdocyon thous, 
Chrysocyon brachyurus e Pseudalopex vetulus (gambá 
de orelha branca, cachorro do mato, lobo-guará e raposa, 
respectivamente). A incidência do protozoário ocorreu tanto 
em animais de vida livre quanto em animais de cativeiro. 

A caracterização da espécie de Leishmania encontra-
se em fase final. O maior índice de ocorrência do 
parasito foi no gambá de orelha branca (40.74%), com 
22 infectados entre 54 animais. Nesse grupo, foi feita a 
análise da procedência do animal para correlacionar com 
a presença de casos caninos e humanos de leishmanioses 
e para mapear a possível participação do animal na 
cadeia de transmissão da doença. Devido à característica 
de viverem próximos ao homem, os resultados alertam 
para a possibilidade desses animais silvestres estarem 
veiculando Leishmania sp e o risco de transmissão da 
doença na população exposta a esses animais, mediante 
a presença do inseto transmissor. 

Outra preocupação a ser estudada é a prática de 
manejo de animais em zoológicos e criadouros nas regiões 
endêmicas e não endêmicas. Um artigo foi submetido e uma 
dissertação de mestrado produzida, além da apresentação 
do projeto em dois eventos.

Título: Investigação sobre Leishmania sp em animais silvestres recepcionados no Centro de Reabilitação de Animais  
Silvestres (Cras) de Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Coordenadora: Alessandra Gutierrez de Oliveira
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)
Contato: agoliveira@nin.ufms.br

Diagnóstico da leishmaniose pode vir de teste por saliva

Para permitir o diagnóstico de forma mais rápida, menos invasiva e com 
menor risco de contaminação dos técnicos de laboratório, avaliou-se o potencial 
de detecção do DNA de Leishmania na saliva de pacientes com sinais e 
sintomas de leishmaniose, a partir da realização de método de amplificação do 
material genético para análise molecular (PCR). Provenientes de regiões de alta 
incidência da patologia no Mato Grosso do Sul, os pacientes estudados foram 
atendidos no ambulatório de Doenças Infecto-Parasitárias, no Núcleo Hospital 
Universitário da UFMS. 

A PCR foi capaz de detectar e identificar a presença parasitária, amplificando 
fragmentos específicos de DNA de Leishmania braziliensis em pacientes com 
leishamaniose tegumentar.  Ao realizar testes para a espécie amazonensis e em portadores de leishmaniose visceral, 
os fragmentos não foram amplificados e os resultados não foram satisfatórios. 

Os resultados indicaram a necessidade de continuar os estudos com uma quantidade maior de pacientes. Os 
dados obtidos foram divulgados em um congresso mundial, na Índia, e subsidiaram a produção de um artigo, além da 
realização de um doutorado.

Título: PCR em saliva humana para investigação de leishmaniose visceral ou tegumentar americana
Coordenadora: Fátima Heritier Corvalan
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Contato: fhcorvalan@hotmail.com
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Saúde, Ambiente, Trabalho e Biossegurança
Pesquisa determina prevalência de hipertensão arterial em profissionais de saúde 

 A pesquisa buscou estudar o perfil dos trabalhadores 
das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) de 
Campo Grande (MS) quanto à hipertensão arterial e 
seus fatores de risco. A coleta de dados foi realizada por 
amostragem estratificada por distrito sanitário, utilizando 
entrevista, levantamento de medidas antropométricas, 
exames bioquímicos e aferição da pressão arterial, no 
período de 2008 e 2009. 

O estudo contou com 350 profissionais da ESF, sendo 
85% do sexo feminino, com faixa etária predominante 
de 30 a 49 anos (63,5%) e carga horária de trabalho 
mensal de até 160 horas (63,7%). Apenas 24% já haviam 
fumado ao longo da vida, sendo que 11% ainda eram 
fumantes. Quanto à hipertensão arterial, verificou-se uma 
prevalência de 25,4%, sendo 37,7% do sexo masculino e 

23,2% do sexo feminino. 
Foi observado que quanto maior a idade, maior o 

percentual de hipertensos, com índices semelhantes nos 
quatro distritos. A glicemia estava alterada em 24 indivíduos 
(6,8%), entre eles 11 (45,8%) com hipertensão arterial. 
Foram detectadas 73 alterações no colesterol total (20,9%), 
160 no HDL colesterol (45,7%) e 77 em triglicérides (22%), 
com significativo percentual de hipertensos no grupo. Houve 
associação significativa para índice de massa corporal e 
circunferência da cintura com pressão arterial. Verificou-se a 
prevalência de síndrome metabólica em 77 pessoas (22%). 

Já divulgados para os gestores de cada ESF estudada, 
os resultados encontrados podem subsidiar ações de 
promoção de saúde, prevenção e controle de fatores de 
risco relacionados à hipertensão arterial.

Título: Perfil dos trabalhadores da Estratégia Saúde da Família de Campo Grande (MS) quanto à hipertensão arterial
Coordenadora: Maria de Lourdes Oshiro
Instituição: Escola de Saúde Pública Dr Jorge David Nasser, Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul
Contato: oshiroml@gmail.com  

Estudo contribui para manutenção da qualidade da água no Mato Grosso do Sul

Contribuir para avaliação e manutenção da qualidade da água foi o objetivo 
principal deste estudo, que mediu os níveis de contaminação por pesticidas na água 
consumida pela população em quatro municípios do Mato Grosso do Sul: Dourados, 
São Gabriel do Oeste, Maracajú e Ponta Porã. Para realização da pesquisa, foram 
estabelecidas parcerias com outras duas instituições: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

A metodologia empregada para a pesquisa foi implantada no Setor de Toxicologia 
do Lacen (MS) e contribuiu para consolidação do grupo de pesquisa em Contaminantes 
Ambientais. Entre as 749 amostras estudadas, 24 (3,2%) apresentaram resíduos de 
organofosforados e carbamatos acima do limite permitido pela legislação. De acordo 
com as propriedades dos agrotóxicos estudados e as características da região (clima, 
solo e precipitação de água), concluiu-se que o risco de contaminação das águas 
subterrâneas não deve ser desprezado, indicando a necessidade de ações corretivas 
para melhorar as práticas agrícolas, a situação dos compartimentos ambientais e, como 
consequência, a qualidade de vida na região. 

Além do encaminhamento mensal dos resultados para a Gerência-Geral de 
Laboratórios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os resultados também 
foram apresentados para os coordenadores de Vigilância em Saúde do estado e para a 
secretária Estadual de Saúde, Beatriz Dobashi. O programa de avaliação será mantido 

nos municípios pesquisados na perspectiva de implantação de programa estadual de análise de resíduos de pesticidas na 
água para consumo humano. A realização da pesquisa subsidiou a produção de uma dissertação de mestrado.

Título: Avaliação dos níveis de contaminação por pesticidas organofosforados e carbamatos das águas usadas para consumo 
humano nos municípios de Dourados, São Gabriel do Oeste, Maracajú e Ponta Porã (MS)
Coordenador: Antônio Marcos Jacques Barbosa
Instituição: Laboratório Central de Saúde Pública
Contato: lacentoxicologia@saude.ms.gov.br
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Saúde da Criança e do Adolescente
Atividade física e alimentação de estudantes são avaliadas em estudo

Fornecer subsídios para desencadeamento de medidas 
políticas e pedagógicas, úteis para o enfrentamento da 
obesidade infantil e melhoria da qualidade de vida das 
crianças. É um dos objetivos desta pesquisa, que avaliou 
os níveis de composição corporal e a antropometria de 941 
estudantes matriculados nas escolas públicas e particulares 
de Campo Grande (MS), de 10 a 14 anos, de ambos os 
sexos, entre agosto e outubro de 2008.  

As informações obtidas sobre o nível de atividade física 
e  hábitos alimentares foram comparados com padrões 
estabelecidos pelo Fitnessgram (programa educativo que 
avalia as três dimensões de aptidão física de crianças e 
adultos) e com dados de outras regiões do País. Destaca-
se o índice de 23.1% (271) dos escolares com sobrepeso 
ou obesidade, de acordo com a classificação do índice de 
massa corporal (IMC). 

No que diz respeito à classificação do percentual de 
gordura corporal, 56.3% dos escolares apresentaram um 
percentual alto. Em relação aos hábitos alimentares, foi 

observado o costume de consumir alimentos calóricos com 
frequência, ou todos os dias, a grande maioria em frente à 
televisão. O tipo de escola foi a única variável associada a 
ambos os métodos – IMC e percentual de gordura corporal - 
com prevalência de sobrepeso ou obesidade 1.5 vezes maior 
e índice de gordura corporal 1.3 vezes maior nas escolas 
particulares, comparado a escolas públicas. 

Os resultados indicam a necessidade de uma análise 
mais aprofundada na população estudada e do estímulo à 
mudança de hábitos. A pesquisa recomenda o reforço da 
carga horária destinada 
à prática de atividades 
físicas, assim como a 
oferta de alimentos sau-
dáveis nas cantinas e 
merendas. Por meio da 
pesquisa, foi defendida, 
em 2009, uma disserta-
ção de mestrado.

Título: Níveis antropométricos e da composição corporal em escolares de 10 a 14 anos 
das redes estadual, municipal e particular de Campo Grande
Coordenadora: Elenir Rose Jardim Cury Pontes
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Contato: elenirpontes@uol.com.br 

Saúde da Mulher
Experiência de Dourados pode ajudar na prevenção do câncer de mama

Em virtude da dificuldade da população em relacionar ações de saúde voltadas para o câncer de mama ao Projeto 
Toque de Vida, o enfoque da pesquisa foi mudado para investigação de mudanças deflagradas nos últimos três anos, após a 
implantação do projeto. Foram avaliados o conhecimento e a prática das mulheres, sobre o autoexame das mamas e outros 
métodos de detecção precoce: exame clínico das mamas e mamografia. 

O estudo foi conduzido com 393 mulheres, de 40 a 69 anos, cadastradas na Estratégia Saúde da Família em Dourados, 
por meio de um questionário estruturado que buscou mapear o acesso aos métodos de detecção precoce do câncer de 
mama (realização de exame clínico e seguimento adequado das usuárias). Entre as mulheres pesquisadas, cerca da metade 
conhecia ao menos um fator de risco. 

No grupo, 86,5% tinham histórico familiar de câncer de mama e 79,4% realizavam o autoexame, sendo que foram 
detectadas mudanças na prática, após orientações recebidas pela equipe de Saúde da Família. A maioria realizou exame 
clínico nos últimos três anos (60,6%), entretanto, observou-se associação entre o exame e a idade inferior a 50 anos. Pouco 
mais da metade realizou mamografia (53,2%) e o exame esteve associado ao histórico familiar de câncer de mama. 

Os resultados foram apresentados a gestores do município de Dourados para auxiliar o planejamento de ações de 
Saúde da Família. O projeto Toque de Vida foi apresentado à Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul no 
intuito de estender a experiência de Dourados a outros  municípios do estado. Além da  publicação de quatro resumos com 
resultados, a tese de doutorado associada ao projeto já está disponível on-line.

Título: Avaliação do Projeto Toque de Vida como transformador de conhecimento, prática e atitude de mulheres de 40 a 69 
anos de idade atendidas pelo Programa de Saúde da Família na cidade de Dourados no cuidado do Câncer de Mama
Coordenadora: Adriane Pires Batiston
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
Contato: apbatiston@hotmail.com
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Saúde dos Povos Indígenas
Atendimento a indígenas ainda é precário em Dourados

Para identificar a prevalência de síndrome metabólica na população da aldeia Jaguapiru, em Dourados (MS), foi 
realizado estudo transversal com 606 indígenas, de 18 a 69 anos, homens e mulheres não grávidas, de abril de 2008 a 
dezembro de 2009. Os participantes responderam a um formulário com informações sobre condições sócioeconômicas, 
hábitos alimentares, atividade física, consumo de bebida alcoólica, história familiar de hipertensão e diabetes mellitus, 
entre outros tópicos. 

Foram realizados exames para aferição da pressão arterial; determinação de altura e peso com cálculo de índice 
de massa corporal; aferição da circunferência abdominal, fator considerado fundamental para diagnóstico da Síndrome 
Metabólica; e dosagem de glicemia capilar, colesterol total, HDL-colesterol e triglicerídios. A prevalência da Síndrome foi 
de 43,4% no sexo feminino e 26,1% no sexo masculino, com incidência para todas as faixas etárias, tanto em homens 
quanto mulheres. 

O Diabetes mellitus foi detectado em 4,5% dos participantes, com maior número de casos nas mulheres (6,8%), 
em comparação com os homens (1,5%), e índice inferior ao registrado na população brasileira. Verificou-se que 76,6% 
das mulheres e 41% dos homens apresentavam circunferência abdominal acima de 80 cm e 90cm, respectivamente, 
totalizando 60,8% dos participantes. 

Divulgados em comunidades indígenas, os resultados indicam a necessidade de mudança no atendimento aos 
indígenas, com implantação de ações específicas que podem proporcionar grande impacto na prevenção da Síndrome 
Metabólica: controle de fatores de risco cardiometabólicos, orientação nutricional e incentivo à prática de exercícios 
físicos. Por meio da pesquisa, foi produzida uma dissertação de mestrado e realizado um projeto de extensão e 
iniciação científica.

Título: Prevalência da Síndrome Metabólica na população entre 18 e 69 anos da aldeia Jaguapiru, Dourados (MS), 2009
Coordenadora: Teresinha Regina Ribeiro de Oliveira
Instituição: Universidade Federal da Grande Dourados
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